
TERMO E CONDIÇÕES DE USO DEFINIDO ENTRE A CONDUTORA 
CADASTRADA E A VENUXX 

 

Ao utilizar os serviços prestados através da plataforma tecnológica da Venuxx do 
Brasil Tecnologia Ltda., com sede à Alameda Vicente Pinzon, 54 - Vila Olimpia, na 
Cidade e Estado de São Paulo (“Venuxx”), disponibilizados através do sítio 
eletrônico (www.venuxx.com.br), e aplicações de internet (“Aplicativo”), em conjunto 
denominados a “Plataforma” a Condutora concorda, anui e adere aos termos e 
condições abaixo descritos (“Termo de Uso”), bem como se submete às condições 
mencionadas a seguir: 

Para os fins deste termo e condições de uso, as expressões abaixo possuem 
os seguintes significados: 

USUÁRIA: Toda e qualquer pessoa física, do sexo feminino que, através do 
acesso ao sistema, plataformas e aplicativos desenvolvidos e gerenciados pela 
Venuxx, mediante preenchimento do formulário de Registro de Perfil do usuário 
(“Perfil”), utiliza os serviços de transporte, necessariamente feito por Condutora. 
 
CONDUTORA: Motorista autônoma cadastrada, sem qualquer vínculo 
empregatício com a Venuxx, do sexo feminino, que utiliza os sistemas, 
plataformas e aplicativos desenvolvidos e gerenciados pela Venuxx com o objetivo 
de receber chamadas de Usuárias para conduzi-las de um local a outro ou 
conduzir objetos por meio de solicitação das Usuárias, a fim de receber 
determinado valor pecuniário pelo serviço prestado nas condições definidas neste 
Termo de Uso. 
 
SERVIÇOS: Todo serviço de intermediação realizado pela Venuxx que envolva o 
transporte de Usuárias, necessariamente feito por Condutora. 
 
TERMO DE USO: Consiste no contrato aqui descrito que prevê todos os termos e 
condições da relação entre Condutora e Venuxx, sendo passível de eventuais 
alterações sempre que necessário. 
 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PERFIL: Formulário padrão de preenchimento 
da Condutora que registra seu perfil e a possibilita acessar os serviços oferecidos  
pela Venuxx. 
 
DADOS CADASTRAIS: Dados pessoais fornecidos pela Condutora para 
realização do cadastro, sendo estes: a) Pessoa Física: Nome Completo, RG, CPF, 
Gênero, Idade, Estado Civil, e-mails, endereço com CEP, (**dentre outros, de 
acordo com o sistema utilizado pela Venuxx). 
 
PLATAFORMA: considera-se o ambiente virtual que viabiliza, após o acesso da 
Usuária, por meio do “login” e “senha”, a realização da contratação da Condutora. 
 
SÍTIO ELETRÔNICO: website da empresa Venuxx (www.venuxx.com), onde 
constam os dados, como CNPJ, localização física, descrição, promoções e demais 
dados sobre a Venuxx. 



POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS ANTES DE ACESSAR OU 
USAR OS NOSSOS SERVIÇOS. 
 
ALERTA-SE QUE AO ACESSAR E USAR OS SERVIÇOS VOCÊ CONCORDA COM 
OS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES AQUI DEFINIDOS, QUE 
ESTABELECEM O RELACIONAMENTO CONTRATUAL ENTRE VOCÊ, 
CONDUTORA, E A VENUXX. A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 
PELA VENUXX PRESSUPÕE A ACEITAÇÃO INTEGRAL DESTE TERMO DE USO.  
 
 
1. DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. Os Serviços objeto deste Termo de Uso integram única e exclusivamente uma 
Plataforma de tecnologia constituída pela Venuxx que possibilita a conexão entre  
Usuária e Condutora, por meio da utilização de aplicativos móveis ou sítios de 
Internet da Venuxx, fornecidos como parte dos Serviços (cada qual um “Aplicativo”). 
 
1.2. A consecução dos Serviços de transporte e/ou logística ocorrerá 
exclusivamente por meio de contratação digital entre Usuária e Condutora, 
previamente cadastradas na Plataforma ou Aplicativo Venuxx, a qual realizará a 
cobrança de um determinado valor financeiro, conforme abaixo descrito, pela 
intermediação dos Serviços prestados à Usuária e à Condutora. 
 
1.3. A Venuxx atua exclusivamente na qualidade de agente e intermediadora dos 
serviços entre a Usuária e Condutora. A CONDUTORA RECONHECE QUE A 
VENUXX É UMA EMPRESA DIGITAL E NÃO ATUA COMO PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU LOGÍSTICA. ASSIM, A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA 
CONDUTORA. AINDA, RECONHECE QUE A VENUXX COLOCA À DISPOSIÇÃO 
DA USUÁRIA UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA CONTACTAR E CONTRATAR 
AS CONDUTORAS RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE 
TRANSPORTE. 
 
1.4. A VENUXX NÃO TEM QUALQUER RESPONSABILIDADE POR ROTAS 
ADOTADAS PELAS CONDUTORAS CADASTRADAS EM SEU SITE OU 
APLICATIVO OU POR QUAISQUER ITENS PERDIDOS NOS VEÍCULOS. A ROTA 
SERÁ OBJETO DE LIVRE ACORDO ENTRE CONDUTORA E USUÁRIA. A 
VENUXX SE LIMITARÁ A SUGERIR MELHORES ROTAS, COM BASE EM 
PARCEIROS TECNOLÓGICOS, MAS NÃO EXIGIRÁ QUE SEJA FEITA UMA ROTA 
DETERMINADA QUE FICARÁ A CRITÉRIO DA CONDUTORA. 
 
1.5. Sujeito à concordância e ao cumprimento deste Termo de Uso, a Venuxx 
outorga à Condutora licença limitada, não exclusiva, não passível de sublicença ou 
subcontratação, revogável a qualquer tempo para: (i) acesso e uso dos Aplicativos 
em seu dispositivo pessoal, exclusivamente para a realização dos Serviços; e (ii) 
acesso e uso de qualquer conteúdo, informação e material correlato que possa ser 
disponibilizado por meio dos Serviços, em cada caso, para seu uso pessoal, nunca 
comercial. Alerta-se que quaisquer direitos, bens ou informações não 
expressamente outorgados por este Termo de Uso são de exclusiva propriedade da 
Venuxx. 
 



1.6. Qualquer alteração, ampliação ou limitação deste Termo de Uso será feita 
exclusivamente por escrito e firmado por meio do representante legal da Venuxx. 
 
1.7. Ao utilizar o Aplicativo, a Condutora declara, sob as penas da lei, que possui 
plena capacidade jurídica para a aceitação dos termos do presente instrumento. 
  
1.8. Ao aceitar os termos do presente instrumento, a Condutora declara que o leu 
e compreendeu, na sua íntegra, inclusive com a possibilidade de dirimir quaisquer 
dúvidas junto à Venuxx em relação ao teor do Termo de Uso, através de seus canais 
de atendimento. 
 
1.9. A Venuxx poderá alterar a disponibilidade dos Serviços, layout e 
configurações da Plataforma e Aplicativo, bem como deste Termo de Uso sempre 
que julgar necessário. Todas as alterações entrarão em vigor na data da 
disponibilização da versão alterada da Plataforma e do Termo de Uso no Site e no 
Aplicativo. 
 
1.10. A Condutora declara que todos as informações e dados fornecidos para 
utilização da Plataforma tecnológica são verdadeiros, sob as penas da Lei. 
 
1.11. A tolerância de uma parte para com a outra, relativamente ao 
descumprimento de quaisquer das obrigações ora assumidas, não será considerada 
novação ou renúncia a qualquer direito, constituindo mera liberalidade, que não 
impedirá a parte tolerante de exigir da outra o fiel cumprimento deste instrumento, a 
qualquer tempo. 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA ACESSO E USO AO SERVIÇO 
 
2.1. Para utilizar os Serviços disponibilizados pela Venuxx a Condutora deve se 
registrar e manter uma conta pessoal de Usuária motorista (“Cadastro”). Será 
exigida a apresentação de documentações específicas, tanto da Condutora 
motorista quanto do veículo a ser utilizado para realização dos Serviços 
intermediados pela Venuxx.  
 
2.2. Inicialmente será exigida: (i) a apresentação de carteira de motorista da 
Condutora devidamente atualizada, válida e devidamente regular junto aos órgãos 
de fiscalização e tráfego; (ii) documento do veículo atualizado, quitado e regular 
junto aos órgãos de fiscalização e tráfego; (iii) apresentação de seguro veicular que 
garanta proteção contra eventuais danos causados pela motorista a terceiros; (iv) 
dados referentes à conta bancária de  titularidade da Condutora para recebimento 
dos valores decorrentes dos serviços de condução realizados. 
 
2.3.  A partir da entrega de toda a documentação, não existindo qualquer tipo de 
irregularidade ou inconsistência a Venuxx confirmará o cadastro da Condutora, 
reservando-se no direito de negá-lo caso haja alguma irregularidade cadastral. Em 
caso de dúvidas quanto ao procedimento, documentação ou quaisquer outras 
questões referentes ao cadastro junto à Venuxx, poderá ser enviado e-mail para 
“CONTATO@VENUXX.COM”. 
 



2.4. É obrigação da Condutora manter todos esses documentos e informações 
sempre atualizados, devendo estar atenta quanto a validade da documentação. 
Caso algum documento venha a vencer e não seja atualizado, a Condutora poderá 
ser impedida de utilizar os Serviços aqui descritos. 
 
2.5. A Condutora é responsável por todas as atividades que realizar e concorda 
em manter sempre a segurança e o sigilo do nome de Usuária e senha de seu 
Cadastro. A menos que diversamente permitido pela Venuxx por escrito, poderá 
manter apenas um Cadastro de motorista e veículo.  
 
2.6. O Serviço está disponível exclusivamente para uso de mulheres usuárias e 
também para menores (meninos de até 16 anos), parcialmente ou plenamente 
incapazes. Contudo, recomendamos sempre que a Condutora analise se tem  
interesse de prestar o serviço e, caso não concorde, poderá cancelar a solicitação e 
eventualmente informar a Venuxx pelos mecanismos disponíveis no Aplicativo sobre 
as razões de tal decisão.  
 
2.7. A Condutora não poderá ceder, nem de qualquer outro modo transferir, seu 
Cadastro a nenhuma outra pessoa ou entidade, e ainda, concorda em cumprir com 
todas as leis aplicáveis para utilização dos Serviços, declarando que somente usará 
os Serviços para o fim aqui proposto, sob pena de apuração de responsabilidade 
civil ou criminal em caso de qualquer à Venuxx ou a terceiro.  
 
2.8. A Condutora não poderá, quando usar os Serviços, causar transtorno, 
aborrecimento, inconveniente ou danos às Usuárias ou qualquer outro terceiro. Em 
determinadas situações, a Condutora poderá ser solicitada à fornecer comprovante 
de identidade (como RG e CPF) ou reconhecimento facial para acessar ou usar os 
Serviços, e concorda que poderá ter seu acesso ou uso dos Serviços negado caso 
se recuse a fornecer comprovantes de sua identidade, vez que podem se tratar de 
necessidades básicas para segurança dos Serviços disponibilizados pela Venuxx. 
 
2.9. A Condutora declara que comunicará a Venuxx em qualquer caso de risco de 
segurança ao uso pessoal e exclusivo de seu Perfil para que sejam realizados 
bloqueio e troca da senha de acesso.  
 
2.10. É resguardado à Venuxx reproduzir e publicar qualquer dos conteúdos de 
caráter público, incluindo, mas não se limitando a comentários, avaliações ou 
qualquer outra forma de interação pública publicado pela Usuária através da 
Plataforma ou Aplicativo ou qualquer outra ferramenta disponibilizada atual ou 
futuramente, no todo ou em parte, por qualquer meio e a qualquer momento, sem 
que isso gere qualquer direito ou indenização à Usuária ou à Condutora que os 
submeteu. 
 
2.11. A Condutora autoriza à Venuxx o envio de e-mails, mensagens SMS, 
ligações, notificações na Plataforma e/ou notificações PUSH, com conteúdo de 
natureza promocional e informativa estritamente relacionados aos Serviços. 

 
2.12. A Condutora compreende que ao optar por não receber as mensagens de 
texto poderá ter consequências que impactem no uso dos Serviços e utilização de 
eventuais promoções. 
 



2.13. Caso a Condutora deseje revogar a autorização concedida nos moldes do 
item 2.11., deverá fazê-lo através das configurações de seu aparelho móvel. Nos 
casos de envio de e-mail e/ou mensagem SMS, enviar declaração contendo seu 
nome completo, número de telefone ao endereço de e-mail: 
“CONTATO@VENUXX.COM”. 

 
2.14. A Venuxx poderá, a seu exclusivo critério, permitir que a Condutora ou 
qualquer pessoa apresente, carregue, publique ou, de qualquer modo, disponibilize 
para a Venuxx por meio dos Serviços, conteúdo e informações de texto, áudio ou 
vídeo, inclusive comentários e feedbacks relacionados aos Serviços, iniciação de 
solicitação de suporte e registro em concursos e promoções (“Conteúdo da 
Usuária”).  

 
2.15. Qualquer Conteúdo da Usuária fornecido pela Condutora permanece de sua 
propriedade. Contudo, ao fornecer Conteúdo da Usuária para a Venuxx, a 
Condutora disponibiliza à Venuxx a devida licença, isenta de pagamento de qualquer 
indenização ou qualquer outro tipo de comissão, e com direito a sublicenciar, usar, 
copiar, modificar, criar obras derivadas, distribuir, publicar, exibir, executar em 
público e, de qualquer outro modo, explorar esse Conteúdo da Usuária em todos os 
formatos e canais de distribuição hoje conhecidos ou desenvolvidos no futuro, sem 
ulterior aviso ou novação de consentimento. 
 
2.16. A Condutora declara e garante que: (i) é a única e exclusiva proprietária de 
todo Conteúdo da Usuária e detém todos os direitos capazes de outorgar à Venuxx 
a licença sobre o Conteúdo da Usuária acima referido; e (ii) nem o Conteúdo da 
Usuária nem sua apresentação, levantamento, publicação ou outra forma de 
divulgação desse Conteúdo da Usuária, tampouco o uso do Conteúdo da Usuária 
pela Venuxx da forma aqui permitida infringirá, constituirá apropriação indevida nem 
muito menos violará propriedade intelectual ou direito de propriedade de terceiros, 
nem direitos de publicidade ou privacidade e também não resultarão na violação de 
qualquer lei ou regulamento aplicável, salvo hipótese em que a Venuxx venha a ser 
notificada extrajudicialmente em seu endereço, tenha ciência comprovada e nada o 
faça no prazo máximo de 30 (trinta) dias da ciência. A Condutora concorda em não 
fornecer Conteúdo da Usuária que seja ofensivo, difamatório, calunioso, injurioso, 
violento, obsceno, ilícito, pornográfico ou de qualquer modo indevido, conforme 
apuração da Venuxx.  
 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE COBRANÇA E PAGAMENTO 
 
3.1. A Condutora concorda que os serviços solicitados por uma Usuária, 
contratados por meio dos Serviços oferecidos pela Venuxx serão objeto de cobrança 
(“Preço”). Após a Condutora realizar a prestação do serviço em favor da Usuária, 
mediante utilização do Serviço descrito neste Termo de Uso, a Venuxx facilitará o 
pagamento do respectivo Preço em seu nome, debitando diretamente do cartão de 
crédito da Usuária devidamente cadastrada na Plataforma ou Aplicativo da Venuxx.  
 
3.2. O pagamento do preço feito dessa maneira será considerado pagamento feito 
diretamente pela Usuária à Condutora, retirando-se deste a comissão devido pelo 
Serviço de intermediação prestado pela Venuxx (“Taxa de Intermediação”).  
 



3.3. O preço incluirá todos os impostos e tarifas exigidas por lei. O preço pago 
pela Usuária é final e não reembolsável, a menos que diversamente determinado 
pela Venuxx em situações absolutamente diferenciadas e justificadas. 
  
3.4. O Preço deverá ser pago imediatamente após a prestação do serviço; o 
pagamento será facilitado pela Venuxx mediante o método de pagamento indicado 
em seu Cadastro, atualmente definido por cartão de crédito, após, a Venuxx enviará 
um recibo por e-mail à Usuária e ao final de cada mês enviará Nota Fiscal à 
Condutora junto de relatório mensal identificando os valores retidos, os valores 
pagos à Condutora e os valores pagos pelas Usuárias. 
 
3.5.  Todos os valores referentes aos Serviços prestados e intermediados pela 
Venuxx serão pagos semanalmente, retirando-se a Taxa de Intermediação e se 
respeitando a lógica de trabalho de segunda a domingo com o respectivo repasse às 
Condutoras em todas às quartas-feiras, exceto nos casos de feriados ou eventuais 
problemas técnicos em que o pagamento será realizado no primeiro dia em que a 
questão for solucionada. Caso seja verificado que o método de pagamento indicado 
no cadastro expirou, é inválido ou não pode ser cobrado, a Condutora concorda que 
a Venuxx poderá, utilizar outra forma de cobrança perante a Usuária. 
 
3.6. Na relação entre Condutora e Venuxx, a Venuxx reserva-se ao direito de 
estabelecer, remover e/ou revisar o Preço e a Taxa de Intermediação relativa a 
todos os serviços ou bens obtidos por meio do uso dos Serviços a qualquer 
momento, a critério exclusivo da Venuxx e mediante aviso específico e claramente 
exposto antes de qualquer Serviço a ser realizado pela Condutora. 
 
3.7. Ademais, a Condutora reconhece e concorda que o Preço aplicável em certas 
áreas geográficas poderá incluir tarifas, taxas, impostos e/ou contribuições 
governamentais devidas em nome da Usuária, inclusive, tarifas de pedágios, 
conforme a rota tomada pela Condutora e legislação aplicável. O pagamento de 
taxas, impostos e/ou contribuições governamentais, serão de responsabilidade da 
Usuária, a qual reembolsará a Condutora e/ou a Venuxx por todas tarifas, taxas, 
impostos e/ou contribuições governamentais eventualmente pagas em seu nome.  
 
3.8. A Venuxx envidará esforços razoáveis para informar a Condutora a tabela de 
preços vigente e suas eventuais alterações.  
 
3.9. A Venuxx poderá, a qualquer momento, fornecer a certas Usuárias ofertas e 
descontos promocionais que poderão resultar em valores diferentes cobrados por 
Serviços semelhantes. A Condutora poderá optar por cancelar sua solicitação de 
serviços ou bens de uma Usuária a qualquer momento antes do início do Serviço, 
caso em que poderá vir a ser questionada sobre tal conduta se feito de modo 
inadequado ou reiteradamente. 
 
3.10.  Todas as informações sobre os dados de cobrança da Usuária e dos serviços 
prestados pelas Condutoras serão exclusivamente partilhadas com as instituições 
financeiras responsáveis pela operacionalização do pagamento, nos termos da lei, a 
fim de evitar fraudes e eventuais prejuízos a todos os envolvidos.  
 
3.11. A Venuxx aplicará sempre todos os esforços para dar publicidade necessária 
à eventuais atualizações de todas as suas tarifas e Taxas de Intermediação através 



de comunicados no Site ou no Aplicativo antes de contratados os Serviços e/ou 
outras formas de comunicação autorizada pela Condutora, inobstante seu 
conhecimento de eventual alteração. 
 
3.12. A forma de pagamento aqui definida se destina a remunerar integralmente às 
Condutoras pelos serviços realizados. A Venuxx não recomenda que seja paga 
nenhuma parcela do pagamento como gorjeta ou gratificação.  
 
3.13. Após ter prestado os Serviços, a Condutora terá a oportunidade de avaliar 
sua experiência e fazer comentários adicionais sobre a Usuária, sendo vedada, sob 
pena de suspensão de uso ou cancelamento do acesso à plataforma e/ou Aplicativo, 
a publicação de comentários de caráter ofensivo, preconceituoso, ilegal ou qualquer 
outro tipo de conduta indevida, assim interpretada pela Venuxx a seu  critério.  
 
3.14. Todo o conteúdo publicado pela Condutora é de sua única e exclusiva 
responsabilidade civil e penal, inclusive em relação aos comentários e opiniões 
acerca de determinado conteúdo ou pessoa. Ainda, a Venuxx se reserva o direito de 
excluir a qualquer tempo, no todo ou em parte, qualquer dos conteúdos de sua 
Plataforma e Aplicativo caso julgue necessário, sem que isso gere qualquer tipo de 
indenização à qualquer das partes envolvidas no Serviço ofertado quando estiverem 
em desacordo com demais cláusulas deste Termo de Uso. 
 
 
4. DAS PROMOÇÕES 
 
4.1. A Venuxx poderá, a seu exclusivo critério, realizar promoções e descontos a 
serem disponibilizados sob termos e condições próprios. Essas promoções e 
descontos poderão ser regulados por condições especificas. Neste caso, em razão 
de eventual divergência entre o presente Termo de Uso e as demais condições 
específicas, estas últimas deverão prevalecer em razão de sua especificidade. 
 
4.2. Todas as promoções e descontos voltados ao Perfil da Usuária estarão 
disponíveis para consulta no sítio eletrônico, no Aplicativo e em qualquer outro portal 
ou redes sociais disponibilizados pela Venuxx. 
 
4.3. As promoções e descontos ocorrerão por tempo limitado, sendo que a Venuxx 
poderá extraordinariamente modificá-los ou encerrá-los sob seu exclusivo critério 
mediante aviso aos beneficiários, através de mensagem no Aplicativo ou qualquer 
outro meio de comunicação autorizado pela Usuária. 
 
4.4. As informações sobre os dados de cobrança da Usuária, devidamente aceitos 
por esta, serão partilhados exclusivamente com as instituições financeiras 
responsáveis pela operacionalização do pagamento, nos termos da lei. 
 
4.5. Os recibos decorrentes dos serviços prestados pelas Condutoras serão 
disponibilizados à Usuária diretamente no e-mail indicado por esta por ocasião do 
cadastramento, e, por e-mail, imediatamente após a conclusão dos serviços. 
 
 
 
 



5. DA TAXA DE LIMPEZA 
 
5.1. A Usuária será responsável pelos custos de reparos ou limpeza nas hipóteses 
em que existirem danos comprovados ao veículo.  
 
5.2. Nos casos em que uma Condutora relate a necessidade de reparos ou 
limpeza e essa solicitação seja confirmada pela Venuxx, a critério razoável da 
Venuxx, a Venuxx reserva-se no direito de facilitar o pagamento desses reparos ou 
limpeza em nome da Condutora usando de cobrança direta em método de 
pagamento indicado no Cadastro da Usuária, mas alertando-a a respeito do feito 
para conhecimento e eventual comprovação de inocência. Referidos valores serão 
transferidos pela Venuxx à respectiva Condutora e não serão reembolsáveis, salvo 
hipótese de comprovado equívoco por parte da Venuxx em sua análise. 
 
5.3. Nas situações em que restar comprovada má-fé ou conduta ilícita por parte da 
Condutora que solicitou reparação indevida, a Venuxx se reservará no direito de 
devolver o valor cobrado a Usuária e excluir a Condutora da Plataforma por má-fé na 
relação comercial. 
 
 
6. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
6.1. A Condutora está ciente de que todos os direitos inerentes à Plataforma 
incluindo, e não se limitando a marcas, logotipos, nomes comerciais, dados, textos, 
imagens, gráficos, desenhos, sons, códigos, apresentações, áudio e vídeo são de 
titularidade da Venuxx ou de terceiro a ela licenciada e sua reprodução, modificação, 
distribuição, venda ou utilização para quaisquer fins caracteriza infração aos direitos 
autorais, de marca e/ou quaisquer outros direitos da Venuxx. 
 
6.2. O conteúdo disponibilizado pela Venuxx através do sítio eletrônico, do 
Aplicativo, ou de suas redes sociais caracteriza somente autorização a Condutora 
para uso não comercial, pessoal e intransferível, podendo visualizar, imprimir, 
descarregar e armazenar os conteúdos e os elementos contidos na Plataforma, não 
implicando em qualquer transferência de titularidade de direitos do sítio eletrônico ou 
do Aplicativo relacionados ao conteúdo, marca ou outorga de demais direitos. 

 
6.3. Qualquer uso ou exploração que viole dos termos do item 6.2 e/ou a 
legislação vigente no Território Nacional sobre Direitos Autorais confere à Venuxx 
direito de determinar a imediata remoção do conteúdo, sem prejuízo de obrigação 
decorrente de responsabilidade por danos à Venuxx e a terceiros, além de sanções 
cíveis e penais conforme a lei. 
 
6.4. Todos os dados da Condutora recolhidos e utilizados pela Venuxx são de 
natureza sigilosa, e seu armazenamento e cuidado serão realizados de acordo com 
a Política de Privacidade e legislação aplicável. 
 
 
7. DA LIIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPENSAÇÕES 
 
7.1. A Condutora declara que entende e aceita a possibilidade de existirem erros, 
indisponibilidade dos serviços ou interrupções no Serviço. A Venuxx não se 



responsabiliza por quaisquer prejuízos decorrentes de erros ou interrupções da 
prestação do serviço à Usuária. 
 
7.2. A Venuxx não se responsabiliza pelas seguintes práticas que fogem de seu 
controle: 
 

(i) intermitência ou indisponibilidade de conexão de internet adotada pela 
Condutora; 
(ii) impropriedade técnica do aparelho ou sistema operacional;  
(iii) indisponibilidade da Plataforma na loja de Aplicativos ou navegador de 
internet eleitos pela Condutora;  
(iv) sobrecargas em qualquer sistema eletrônico;  
(v) intervenção não autorizada em aparelhos ou sistemas da Condutora. 

 
7.3. A Venuxx declara que promoverá todos os esforços razoáveis para evitar a 
existência de vírus ou qualquer outro elemento nocivo existente na Plataforma e seu 
Sítio eletrônico, e a Usuária compreende e aceita a utilização da Plataforma 
isentando a Venuxx de qualquer dano sofrido em decorrência de utilização da 
Plataforma eventualmente infectada ou defeituosa. 
 
7.4. A Venuxx não se responsabiliza por quaisquer danos diretos, indiretos, 
materiais, morais, prejuízos, perda de lucros, dados ou de qualquer outra natureza, 
decorrentes da: 
 

(i) prestação de serviços de transporte realizada pela Condutora; 
(ii) confiança depositada nos serviços, atrasos, cancelamentos pela 
Condutora falha ou atrasos no cumprimento dos serviços;  
(iii) qualquer forma de transação realizada entre a Usuária e a Condutora fora 
do controle direto do meio de pagamento eleito para o Serviço a Usuária 
RECONHECE QUE A VENUXX NÃO É UMA EMPRESA DE TRANSPORTE 
E NÃO TEM QUALQUER ENVOLVIMENTO NA CONSECUSSÃO DO 
CONTRATO DE TRANSPORTE, FIRMADO EXCLUSIVAMENTE COM A 
CONDUTORA EXIMINDO-A DE QUALQUER RESPONSABILDIADE 
DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 
 

7.5. A Condutora concorda em compensar e isentar a Venuxx e seus 
administradores, diretores, funcionários e agentes, de e por todas e quaisquer 
reclamações, perdas, prejuízos e encargos contratuais, judiciais ou administrativos, 
decorrentes ou relacionados com: 
 

(i) a utilização dos serviços pela Condutora;  
(ii) a infração ou violação de qualquer uma das presentes condições por parte 
da Condutora;  
(iii) a violação dos direitos de qualquer terceiro, inclusive de outras 
Condutoras e/ou Usuárias. 
 

7.6. O nosso aplicativo foi desenvolvido exclusivamente para as mulheres. Apenas 
pessoas do sexo feminino podem usar tanto para trabalhar como para fazer viagens. 
Caso a Condutora realize o transporte com pessoas do sexo masculino, a Condutora 
estará prejudicando o conceito e reputação da empresa, o que possibilitará à 
Venuxx rescindir o relacionamento comercial com a Condutora. Caso a Condutora 



chegue ao local de partida e se depare com uma pessoa do sexo masculino acima 
de 17 anos, não aceite a viajem e imediatamente entre em contato com a Venuxx 
através do e-mail: “CONTATO@VENUXX.COM”. 
 
7.7. A VENUXX NÃO GARANTE QUE OS SERVIÇOS, OU QUALQUER PARTE 
DELES, FUNCIONARÃO EM QUALQUER EQUIPAMENTO OU DISPOSITIVO EM 
PARTICULAR. Além disso, os Serviços poderão estar sujeitos a mau funcionamento 
e atrasos inerentes ao uso da Internet e de comunicações eletrônicas, vez que a 
Venuxx utiliza ferramentas de busca, navegação e orientação provenientes de 
parceiros tecnológicos e, eventualmente, pode vir a ter problemas indiretos que 
inviabilizem a utilização plena do serviço.  
 
 
8. DAS NOTIFICAÇÕES 
 
8.1. Todas as notificações, ofícios, intimações, ou qualquer outra forma oficial de 
cientificarão da Venuxx deverão ocorrer em seu endereço de sede, descrito no 
preâmbulo do presente Termo de uso. 
 
 
9. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Na hipótese de qualquer disposição deste Termo de Uso ser considerada 
inválida ou ineficaz, por qualquer órgão competente, não refletirá nas demais que 
permanecerão em pleno vigor para todo e qualquer efeito. 
 
9.2. Eventual tolerância de qualquer das partes a infrações ou descumprimento 
das condições estipuladas no presente instrumento será tida como ato de mera 
liberalidade, não constituindo precedente, novação ou renúncia a direitos que a 
legislação ou o Termo de Uso o assegurem. 
 
9.3. O presente Termo de Uso está regido pelas leis brasileiras e disposições 
específicas que se aplicarem. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo como sendo o único competente para dirimir quaisquer litígios 
e/ou demandas que venham a envolver as partes em relação ao uso e acesso do 
Site e Aplicativo. 
 
9.4. As partes declaram que observarão em suas relações o princípio da boa-fé, 
mantendo uma relação de harmonia e respeito, comprometendo-se a prestar mútuo 
auxílio sempre que necessário. 
 
9.5. Por fim, este Termo de Uso constitui a totalidade do acordado e entendimento 
das partes sobre todos os Serviços aqui relatadas e substituem e prevalecem sobre 
todos os entendimentos e compromissos anteriormente acordados através de Termo 
de Uso anterior. 


