
Termo de Uso 

 

1. Introdução 

 

1.1. Seja bem-vindo à plataforma CAMPOLINK®!  

 

1.2. Certifique-se de ter lido e entendido as disposições aqui contidas antes de iniciar a 

utilização da plataforma para que tenha maior segurança e clareza de informação em 

nosso ambiente virtual.  

 

1.3. Em caso de dúvidas, estamos à sua inteira disposição, por meio do nosso “Fale Conosco”, 

disponível em nosso site: www.campolink.com ou diretamente no e-mail: 

contato@campolink.com ou pelo nosso WhatsApp 55-21-99711-8833 

 

1.4. Este Termo de Uso aplica-se ao uso dos serviços oferecidos pela Campolink Tecnologia e 

Serviços Agrícolas S.A., empresa devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o n° 

41.007.782/0001-46, situada na Av. Rachel de Queiroz, nº 951, sala 211, Rio de Janeiro/RJ, 

CEP 22793-100, doravante nominada “CAMPOLINK®”. 

 

1.5. Qualquer pessoa, doravante nominada “USUÁRIO”, que pretenda utilizar os serviços da 

CAMPOLINK® deverá aceitar este Termo de Uso e todas as demais políticas e princípios 

que o complementam e regem. Os USUÁRIOS compreendem, entre outros, produtores 

rurais, atacadistas, varejistas e caminhoneiros. 

 

1.6. O presente “Termo de Uso” consiste no contrato firmado entre a CAMPOLINK® e o 

USUÁRIO após a manifestação do “Eu concordo”, e vincula legalmente as partes com 

relação aos atuais ou novos serviços oferecidos pela CAMPOLINK®. 

 

1.7. O presente Termo de Uso vigorará por tempo indeterminado ou durante o período em 

que a CAMPOLINK® disponibilizar os seus serviços via Internet. 

 

1.8. A CAMPOLINK® pode modificar ou atualizar este Termo de Uso a qualquer momento e 

sem aviso prévio, portanto, recomendamos uma revisão periódica. Envidaremos esforços 

para que recebam comunicações das atualizações e modificações ao ingressarem na 

plataforma. A simples utilização após qualquer atualização/modificação deste Termo de 

Uso constitui aceitação e concordância com a versão mais recente. Caso o USUÁRIO não 

concorde com as alterações, deverá cancelar sua conta e cessar imediatamente qualquer 

utilização da plataforma CAMPOLINK®, salvo se houver contas ou dívidas em aberto caso 

em que a quitação de tais pendências é condição ao cancelamento. 

 

http://www.campolink.com/
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1.9. Mediante o aceite deste Termo de Uso, o USUÁRIO aceita receber comunicações, por e-

mail, SMS, correio, telefone, ou push sobre as novidades, ofertas, promoções e outros, 

enviadas pela CAMPOLINK®. Adicionalmente, a CAMPOLINK® poderá encaminhar 

pesquisas de opinião, notícias, entre outras informações pertinentes e os USUÁRIOS 

poderão a qualquer momento optar por não mais receber estas comunicações. Para 

tanto, basta solicitar o não envio de e-mails, SMS, correio, telefone ou push em seu 

cadastro na plataforma. 

 

1.10. A aceitação deste Termo de Uso é absolutamente indispensável à utilização da plataforma 

e dos serviços prestados pela CAMPOLINK®. 

 

2. Do Usuário 

 

2.1. Os serviços estão disponíveis somente a pessoas maiores de 18 (dezoito) anos e que 

possuam capacidade civil, bem como para pessoas jurídicas, de acordo com o 

estabelecido no Código Civil brasileiro. 

 

2.2. A CAMPOLINK® destina-se a ter como USUÁRIOS: 

 

(a) Pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, submetendo-se estas últimas, 

desde já, à legislação brasileira. 

 

(b)  Pessoas físicas, na condição de cidadão, nacionais e estrangeiras, submetendo-se 

estas últimas, desde já, à legislação brasileira 

 

2.3. É proibido o cadastro de USUÁRIOS que não tenham capacidade civil (com relação a 

pessoas físicas) ou que não sejam representantes legais (com relação a pessoas jurídicas), 

bem como de USUÁRIOS que tenham sido suspensos da CAMPOLINK®, temporária ou 

definitivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções legais previstas no Código Civil 

Brasileiro, especialmente, arts. 166, I, 171, I, e 180. 

 

3. Do Cadastro 

 

3.1. Com a concordância expressa do USUÁRIO a este Termo de Uso, caberá ao USUÁRIO 

efetivar o seu cadastramento na plataforma da CAMPOLINK®, fornecendo, no mínimo, 

seu e-mail, nome completo, sexo, CPF, data de nascimento, telefone, cidade, estado e 

uma senha secreta. Quando pessoa jurídica, deverá informar razão social, endereço 

eletrônico, endereço completo, CNPJ, nome e CPF do responsável legal, e demais 

informações solicitadas durante o cadastramento eletrônico. 

 



3.2. Ao efetuar seu cadastro na CAMPOLINK®, o USUÁRIO deve preencher obrigatoriamente 

todos os campos de cadastros (exceto aqueles em que houver uma indicação de 

“opcional”), prestando informações verdadeiras, válidas e corretas. Caberá ao USUÁRIO 

conservar e atualizar referidas informações imediatamente sempre que houver qualquer 

mudança dos dados, a fim de mantê-los verdadeiros, exatos e atuais. 

 

3.3. Caso necessário, a CAMPOLINK® poderá confirmar quaisquer informações prestadas 

pelos USUÁRIOS no respectivo cadastro, assumindo desde já que todas as informações 

prestadas são verdadeiras, válidas e corretas. Ao concordar com este Termo de Uso, o 

USUÁRIO concorda em prestar quaisquer informações e esclarecimentos que sejam 

necessários para manutenção do seu cadastro na CAMPOLINK®. 

 

3.4. A CAMPOLINK® não se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais inseridos por seus 

USUÁRIOS. Os USUÁRIOS garantem e respondem, em qualquer caso, civil e criminalmente 

pela veracidade, exatidão e autenticidade, dos Dados Pessoais cadastrados. 

 

3.5. O USUÁRIO poderá utilizar como login seu e-mail ou seu CPF e sua senha secreta, os quais 

serão pessoais e intransferíveis e garantirão o acesso do USUÁRIO à plataforma da 

CAMPOLINK®, sendo possível navegar e participar das atividades em seu nome, acessar e 

alterar todas as suas informações pessoais e cadastro. 

 

3.6. O apelido que o USUÁRIO utiliza na CAMPOLINK® não poderá guardar semelhança com o 

nome CAMPOLINK®, suas marcas e nomes de domínio ou outro bem de propriedade 

intelectual da CAMPOLINK®, tampouco poderá ser utilizado qualquer apelido que insinue 

ou sugira que os produtos/serviços anunciados pertencem ou tenham qualquer relação 

com a CAMPOLINK®. Também serão excluídos apelidos considerados ofensivos, bem 

como os que contenham Dados Pessoais do USUÁRIO ou alguma URL ou endereço 

eletrônico 

 

3.7. É de inteira responsabilidade do USUÁRIO manter a sua senha de acesso em sigilo, sendo 

o único e exclusivo responsável por toda atividade realizada com a sua conta. O uso login 

de USUÁRIO e senha é imprescindível para o acesso aos serviços da plataforma. 

 

3.8.  O USUÁRIO compromete-se a, sob nenhuma hipótese, ceder, emprestar ou revelar sua 

senha a terceiros. 

 

3.9. O USUÁRIO concorda e está obrigado a: 

 

(a) notificar imediatamente CAMPOLINK® através de um dos canais de contato 

disponibilizados (ex: http://www.campolink.com/fale-conosco, email, WhatsApp), 

http://www.campolink.com/fale-conosco


sobre qualquer suspeita ou conhecimento de uso não autorizado da sua senha, 

dados cadastrais, conta ou qualquer outra quebra de segurança; e 

 

(b) ao sair de sua conta de USUÁRIO ao final de cada sessão, assegurar que esta não 

seja acessada por terceiros não autorizados. A CAMPOLINK® não será responsável 

por qualquer perda ou dano decorrente do descumprimento do disposto neste item 

por parte do USUÁRIO. 

 

3.10. Para o cadastramento na plataforma, é expressamente proibida a criação de conta em 

nome de terceiros. O USUÁRIO se compromete a informar corretamente um e-mail válido 

e de sua titularidade o qual será utilizado para o recebimento de mensagens advindas de 

seu cadastro. 

 

3.11. Será de total e única responsabilidade do USUÁRIO quaisquer prejuízos decorridos pelo 

acesso não desejado, por terceiros, às informações inseridas e/ou disponibilizadas na 

plataforma da CAMPOLINK®. 

 

3.12. Ao inserir qualquer material na plataforma, o USUÁRIO será inteiramente responsável 

perante a CAMPOLINK® e terceiros por qualquer responsabilidade resultante de tal 

inserção, de qualquer natureza, incluindo financeira, patrimonial, autoral ou moral. 

 

3.13. A CAMPOLINK® compromete-se a não utilizar as informações cadastrais fornecidas pelo 

USUÁRIO para a realização de quaisquer atividades ilícitas, mas somente para aquelas 

expressamente permitidas pela legislação brasileira e/ou por este Termo de Uso. 

 

3.14. Ao realizar o cadastramento, o USUÁRIO, independentemente de utilizar ou não os 

serviços oferecidos pela CAMPOLINK®, aceita, sem qualquer limitação ou ressalva, as 

disposições deste Termo de Uso, obrigando-se perante estas condições. 

 

3.15. Mediante o cadastramento, o USUÁRIO declara ser juridicamente capaz ou estar 

legalmente representado para aderir e se vincular a este Termo de Uso. Caso esteja 

agindo em nome de uma pessoa jurídica, declara ter legitimidade, bem como, poderes 

suficientes para aderir e vincular tal pessoa jurídica a este Termo de Uso. 

 

3.16. O cadastro como USUÁRIO não deve ser efetuado por quem não esteja de acordo com o 

disposto neste Termo de Uso e demais políticas aplicáveis às atividades desenvolvidas na 

plataforma da CAMPOLINK®. 

 

3.17. Caso a CAMPOLINK® decida checar a veracidade dos dados cadastrais do USUÁRIO e se 

constate haver entre eles dados incorretos ou inverídicos, poderá recorrer a dados 

publicamente disponíveis ou a bases de dados comerciais para alterar ou enriquecer os 



Dados Pessoais, ou, ainda, caso o USUÁRIO se furte ou se negue a enviar os documentos 

requeridos, a CAMPOLINK® poderá suspender temporariamente ou definitivamente a 

conta, sem prejuízo de outras medidas que entender necessárias. Havendo a aplicação de 

qualquer dessas sanções, não caberá ao USUÁRIO por essa razão qualquer indenização 

ou ressarcimento. 

 

3.18. Em razão de violação da legislação em vigor ou deste Termo de Uso, a CAMPOLINK® 

poderá, sem prejuízo de outras medidas, recusar qualquer solicitação de cadastro, 

advertir, suspender, temporária ou definitivamente, a conta de um USUÁRIO, seus 

anúncios ou aplicar uma sanção que impacte negativamente sua reputação. 

 

3.19. Ao manifestar a sua concordância com este Termo de Uso, o USUÁRIO aceita que as 

informações transmitidas sejam também utilizadas para medir a sua reputação e 

credibilidade em consultas e pesquisas a serem realizadas por outros USUÁRIOS da 

CAMPOLINK®. 

 

3.20. Quaisquer dados ou informações fornecidas pelo USUÁRIO ao CAMPOLINK® poderão ser 

imediatamente reveladas por este em cumprimento à ordem judicial ou requerimento da 

autoridade policial. 

 

4. Dos Serviços 

 

4.1. A CAMPOLINK® disponibiliza uma plataforma digital capaz de reunir informações diversas 

nela publicadas acerca de produtos e serviços fornecidos por produtores rurais, 

consolidadores, atacadistas e varejistas hortigranjeiros e de alimentos em geral e 

operadores de logística (ex.: caminhoneiros, transportadoras de cargas). 

 

4.2. Os serviços objeto deste Termo de Uso consistem em: (a) ofertar e hospedar espaços na 

plataforma da CAMPOLINK® para que os USUÁRIOS anunciem à venda seus próprios 

produtos e/ou serviços, (b) viabilizar o contato direto entre USUÁRIOS vendedores e 

USUÁRIOS interessados em adquirir os produtos e serviços anunciados, por meio da 

divulgação dos dados de contato de uma parte à outra, (c) emissão de boleto de cobrança 

dos valores comercializados entre USUÁRIOS vendedor e comprador pela plataforma da 

CAMPOLINK®, (d) permitir que, sob determinadas condições e sujeito à prévia análise de 

crédito por agentes financeiros parceiros, o USUÁRIO vendedor consiga obter 

antecipação dos seus recebíveis, (e) interceder e intermediar eventuais controvérsias 

entre o USUÁRIO vendedor e o USUÁRIO comprador, (f) oferecer uma avaliação 

independente dos USUÁRIOS de forma a auxiliar na conclusão de negócios e (g) contratar 

e autorizar empresa especializada em cobrança de dívidas no caso de inadimplemento 

não ser resolvido internamente pela CAMPOLINK® no prazo de até 15 (quinze) dias do 

vencimento do respectivo boleto de cobrança, a adotar medidas necessárias para o 



recebimento. Portanto, a CAMPOLINK® possibilita aos USUÁRIOS se contatarem, 

negociarem e fecharem negócios entre si diretamente, sem qualquer intervenção da 

CAMPOLINK®, na negociação ou na concretização dos negócios. Desta forma, ressalta-se 

que a CAMPOLINK® não fornece quaisquer produtos ou serviços anunciados pelos 

USUÁRIOS na plataforma da CAMPOLINK®. 

 

4.2.1. Caso o USUÁRIO comprador seja um consolidador de cargas de mercadorias, os serviços 

a serem prestados pela CAMPOLINK® consistem apenas na possibilidade de oferecer o 

contato e negociação com USUÁRIOS vendedores produtores rurais, na emissão dos 

respectivos boletos de cobrança e na cobrança diante do eventual inadimplemento. O 

CAMPOLINK® não oferecerá serviços de pós-venda na entrega caso surja, por exemplo, 

qualquer controvérsia a respeito da quantidade ou qualidade das mercadorias entregues. 

 

4.3. Para todos os fins, a compra e venda de produtos e serviços somente é formalizada após 

a postagem do produto e serviços pelo USUÁRIO vendedor, ou, conforme o caso, a 

manifestação de interesse do USUÁRIO comprador por determinado produto ou serviço. 

 

4.4. Ao iniciar a oferta de produtos e serviços ou atender a uma manifestação de interesse 

de produtos e serviços postada por um USUÁRIO comprador, por meio da plataforma 

da CAMPOLINK®, o USUÁRIO vendedor autoriza a CAMPOLINK® a efetuar a cobrança 

bancária em seu nome, com o compromisso da CAMPOLINK® de, mediante o 

recebimento dos valores negociados, repassá-los ao USUÁRIO vendedor em até 2 (dois) 

dias úteis, descontada a taxa de comissionamento aplicável. 

 

4.5. É vedado ao USUÁRIO vendedor oferecer produtos e serviços de terceiros na plataforma, 

tendo como pressuposto que eles são produzidos e prestados pelo próprio USUÁRIO 

vendedor, respondendo este perante terceiros caso venha a descumprir com tal requisito. 

Não é permitido anunciar produtos expressamente proibidos pela legislação vigente ou 

por este Termo de Uso, ou, ainda, que não possuam a devida autorização específica de 

órgãos reguladores competentes quando necessária, ou que violem direitos de terceiros. 

 

4.6. Os serviços disponibilizados pela plataforma da CAMPOLINK® poderão incluir a medição 

da reputação das empresas e produtos e serviços, baseado nas avaliações e opiniões 

realizadas tanto por pessoa física quanto jurídica; monitoramento de preços e condições 

comerciais de produtos e serviços na Internet; exibição de estatísticas baseadas nas 

classificações de reputação de empresas, produtos e serviços. A CAMPOLINK® 

disponibiliza na sua plataforma um sistema que permite ao USUÁRIO comprador opinar 

sobre o USUÁRIO vendedor com relação à negociação realizada e vice-versa. A opinião 

será disponibilizada no perfil do USUÁRIO vendedor ou do USUÁRIO comprador, 

conforme o caso. 

 



4.7. A qualquer momento poderão ser incluídas novas ferramentas, serviços e atividades na 

plataforma da CAMPOLINK®, bem como excluídas as já existentes, sem qualquer aviso 

prévio ao USUÁRIO. 

 

4.8. O USUÁRIO não poderá incluir comentário ilícitos na plataforma da CAMPOLINK® de 

forma a atribuir a alguém a prática de um crime, imputar a alguém fato ofensivo à sua 

reputação e ofender alguém atentando contra a sua dignidade. A CAMPOLINK® se reserva 

o direito de apagar quaisquer comentários ou postagens que sejam inadequadas, 

ofensivas ou desrespeitosas, inclusive nos chats de comunicação entre os USUÁRIOS. 

 

4.9. Ao utilizar a plataforma da CAMPOLINK®, o USUÁRIO deverá pautar suas opiniões e 

comentários em conformidade com a lei e a moral, não podendo usar o serviço para: 

 

(a) submeter, postar, ou transmitir por qualquer meio, conteúdo que seja difamatório, 

calunioso, injurioso, abusivo, vulgar, obsceno, ou que de qualquer forma atente 

contra a moral e os bons costumes; 

 

(b) manipular o preço dos produtos e serviços ofertados; 

 

(c) interferir nas negociações entre outros USUÁRIOS; 

 

(d) oferecer produtos produzidos por terceiros ou proibidos pela legislação ou pelas 

políticas da CAMPOLINK®; 

 

(e) submeter, postar ou transmitir por qualquer meio, conteúdo que infrinja ou viole 

direitos de terceiros, incluídos direitos da personalidade e de propriedade 

intelectual; 

 

(f) submeter, postar ou transmitir por qualquer meio, vírus, arquivos corrompidos, ou 

quaisquer outros programas que possam danificar, ainda que momentaneamente, 

a operação de computador alheio; 

 

(g) submeter, postar ou transmitir por quaisquer meios, protestos, manifestações 

política ou religiosa, pirâmides, esquemas, spams etc.; e 

 

(h) submeter, postar ou transmitir por qualquer meio, conteúdo que seja contrário a 

lei. 

 

4.10. A CAMPOLINK® não endossa as opiniões e comentários dos USUÁRIOS, sendo que, caso 

sejam ofensivos, sempre que detectados serão retirados da plataforma a qualquer 

momento. 



 

4.11. Qualquer nova ferramenta ou atividade incluída na CAMPOLINK®, estará, 

automaticamente, vinculada e subordinada a todos os termos e condições deste Termo 

de Uso. 

 

4.12. O USUÁRIO vendedor deverá ter em mente que, na medida em que atue como um 

fornecedor de produtos e/ou serviços de forma contínua ou eventual, sua oferta o 

vincula, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 429 do 

Código Civil, cujo cumprimento pode ser exigido judicialmente pelo USUÁRIO comprador. 

O USUÁRIO comprador não pode, por sua vez, após o embarque da mercadoria recusar-

se a recebê-la. 

 

5. Das Obrigações dos Usuários 

 

5.1. Usuário Vendedor. 

 

5.1.1. O USUÁRIO vendedor deve ter capacidade legal para vender o produto ou prestar o 

serviço oferecido na plataforma. Os USUÁRIOS vendedores devem possuir os registros, 

habilitações, permissões e/ ou autorizações exigidas pela legislação em vigor para 

oferecer seus produtos e serviços. O USUÁRIO vendedor obriga-se a, por intermédio do 

chat de comunicação disponível na plataforma da CAMPOLINK®, entrar em contato com 

o USUÁRIO comprador para negociar e efetivar a operação de compra e venda sempre 

que tenha recebido uma manifestação de interesse na compra do item anunciado. 

 

5.1.2. O USUÁRIO vendedor deve, em cumprimento à legislação brasileira vigente, além de 

demonstrar informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à aquisição 

do produto ou serviço, apontar sempre em suas ofertas as características essenciais do 

produto ou do serviço, incluídos eventuais riscos associados. Deve ser igualmente 

apontado pelo USUÁRIO vendedor na oferta quaisquer despesas adicionais que devam 

ser pagas pelo USUÁRIO comprador para aquisição do produto ou serviço, tais como 

despesas de entrega ou seguros, informando e atualizando com clareza as datas de 

colheita, separação, classificação e envio de produtos. O valor do frete será conhecido 

previamente e pago integralmente pelo USUÁRIO comprador no recebimento das 

mercadorias e abatido do valor total da nota fiscal correspondente a cada operação de 

compra e venda de mercadorias. 

 

5.1.3. Quando uma negociação se concretizar na plataforma da CAMPOLINK®, caberá à 

CAMPOLINK® efetuar a cobrança do valor acordado entre o USUÁRIO vendedor e o 

USUÁRIO comprador e, mediante o recebimento no prazo negociado, efetuar o 

abatimento da taxa de comissão correspondente aos serviços prestados e de eventuais 



custos financeiros da transação (ex.: tarifas de transferência/depósito), repassando o 

saldo ao USUÁRIO vendedor. A CAMPOLINK® poderá realizar estas cobranças mediante a 

emissão dos boletos por intermédio de plataformas financeiras (fintechs) de terceiros, 

própria ou diretamente através de banco comercial. 

 

5.1.4. Ao iniciar qualquer oferta de produtos na plataforma da CAMPOLINK®, o USUÁRIO 

vendedor concede autorização, em caráter irrevogável e irretratável, para que a 

CAMPOLINK® assuma a responsabilidade pela cobrança do USUÁRIO comprador no prazo 

negociado e, mediante o recebimento, repasse o valor, após o desconto da taxa de 

comissionamento e eventuais custos financeiros da transação, em até 2 (dois) dias úteis, 

ao USUÁRIO vendedor. 

 

5.1.5. Na hipótese de eventual inadimplência do USUÁRIO comprador, caberá à CAMPOLINK® 

realizar internamente a cobrança do USUÁRIO comprador inadimplente, sem qualquer 

custo adicional ao USUÁRIO vendedor. Caso, após tentativas de cobrança feitas pela 

CAMPOLINK®, o boleto de cobrança não seja pago em até 15 (quinze) do vencimento, a 

CAMPOLINK® delegará a cobrança do boleto vencido para um parceiro pela via 

extrajudicial. 

 

5.1.6. Na hipótese de cobrança do boleto vencido pela via extrajudicial, fica desde já autorizado 

pelo USUÁRIO vendedor o abatimento de 5% (cinco por cento) do valor recebido para fins 

de remuneração do parceiro da CAMPOLINK® encarregado da cobrança extrajudicial. 

 

5.1.7. Caso não seja obtido êxito na cobrança pela via extrajudicial, será o USUÁRIO vendedor 

consultado quanto ao seu interesse em prosseguir com a cobrança judicial do boleto 

vencido, a ser conduzida pelo parceiro da CAMPOLINK®. 

 

5.2. Usuário Comprador. 

 

5.2.1. Os USUÁRIOS interessados em comprar produtos ou contratar serviços anunciados por 

USUÁRIOS vendedores na plataforma da CAMPOLINK® devem manifestar seu interesse 

durante o período de vigência estipulado na oferta. O USUÁRIO comprador, após 

manifestar interesse na compra de um item anunciado por meio das ferramentas da 

plataforma, obriga-se a contatar o USUÁRIO vendedor por meio do chat de comunicação 

da plataforma da CAMPOLINK® e ali concretizar a operação de compra e venda, salvo se 

a negociação for proibida por lei ou por este Termo de Uso ou na hipótese do USUÁRIO 

vendedor e do USUÁRIO comprador desistirem do negócio de comum acordo. É vedado 

aos USUÁRIOS efetuar o fechamento de negócios fora do ambiente da plataforma da 

CAMPOLINK® uma vez tendo iniciada a oferta e negociação neste ambiente.  

 



5.2.2. Ao manifestar o interesse em algum produto, o USUÁRIO comprador obriga-se a atender 

às condições de venda descritas na oferta ou, conforme o caso, negociadas e acordadas 

com o USUÁRIO vendedor. 

 

5.2.3. Caso produto entregue esteja em desacordo com combinado entre USUÁRIO comprador 

e o USUÁRIO vendedor, o USUÁRIO comprador se compromete a comunicar com o 

USUÁRIO vendedor através de chat de comunicação disponibilizado na plataforma, e a 

acionar ferramenta específica disponibilizado na plataforma. 

 

5.2.4. O USUÁRIO comprador se compromete a fotografar ou digitalizar o canhoto da nota fiscal 

de mercadoria devidamente assinado por ele ou pessoa devidamente autorizada quando 

do recebimento e fazer upload na plataforma para fins de comprovação. 

 

5.2.5. Caso o USUÁRIO comprador necessite de agente transportador para o produto adquirido, 

o USUÁRIO comprador poderá utilizar a plataforma da CAMPOLINK® para ter acesso a 

possíveis fretes a realizar por meio dos USUÁRIOS transportadores disponíveis. Para fins 

de controle, o USUÁRIO comprador deve fazer upload do canhoto da nota fiscal como 

comprovante de recebimento de entrega dos produtos. 

 

5.3. Usuário Transportador. 

 

5.3.1. O USUÁRIO transportador deve ter capacidade legal para prestar o serviço de transporte 

oferecido na plataforma, possuindo todos os registros, habilitações, permissões e/ ou 

autorizações exigidas pela legislação em vigor, tanto para si como para o seu veículo. O 

USUÁRIO transportador obriga-se a, por intermédio do chat de comunicação disponível 

na plataforma da CAMPOLINK®, entrar em contato com o USUÁRIO vendedor/comprador 

para oferecer, negociar e efetivar a contratação do frete. 

 

5.3.2. Mediante a utilização da plataforma da CAMPOLINK®, O USUÁRIO transportador autoriza 

e concorda automaticamente em compartilhar sua localização e movimentação aos 

USUÁRIOS através da plataforma, iniciando-se desde o momento do carregamento até a 

entrega da mercadoria no destino final. 

 

5.3.3. O USUÁRIO transportador se compromete a observar as limitações de carga do respectivo 

veículo de forma a não danificar ou perder os produtos durante o transporte. O USUÁRIO 

transportador não deve violar quaisquer embalagens quando a carga estiver embalada e 

nem mudar sua forma de acondicionamento. Ao efetuar o frete de produtos provenientes 

de múltiplos USUÁRIOS, o USUÁRIO transportador deve manter o controle e a 

identificação sobre as cargas transportadas de cada USUÁRIO e efetuar as entregas 

observando cada destinatário final, evitando o extravio de mercadorias ou entregas 



indevidas. O USUÁRIO transportador deve, ainda, quando possível, proteger a mercadoria 

de eventos climáticos (exposição ao sol, chuva, tempestades etc). 

 

5.3.4. O USUÁRIO transportador deve manter o seu veículo em plenas condições de uso e 

transporte de forma a evitar acidentes e paradas não programadas e cumprir com os 

cronogramas e rotas de entregas. 

 

5.3.5. Ao realizar o frete de produtos contratados por meio da plataforma da CAMPOLINK®, o 

USUÁRIO transportador não deve transportar materiais perigosos, inflamáveis, 

contaminantes e prejudiciais à saúde que possam de qualquer forma pôr em risco a 

integridade ou alterar a qualidade dos produtos transportados. 

 

5.3.6. Durante o transporte de mercadorias contratado por meio da plataforma da 

CAMPOLINK®, o USUÁRIO transportador se compromete a não conduzir o seu veículo sob 

os efeitos de quaisquer substâncias prejudiciais a sua saúde como álcool, drogas e 

medicamentos controlados não autorizados por médico habilitado. 

 

5.3.7. O USUÁRIO transportador deve observar o cronograma e rota de retirada de mercadorias 

e informar com a máxima antecedência sobre quaisquer eventos que possam causar 

atrasos. 

 

5.3.8. O USUÁRIO transportador deve informar ao USUÁRIO comprador/vendedor por meio do 

chat da plataforma da CAMPOLINK® sobre quaisquer eventos que possam afetar o 

cronograma de entrega, assim como quaisquer eventos que tenham causado a perda de 

mercadoria do USUÁRIO vendedor/comprador (ex.: acidentes, roubos). 

 

5.3.9. No ato da entrega dos produtos ou imediatamente após, o USUÁRIO transportador 

deverá transmitir (upload) para a plataforma da CAMPOLINK® a imagem dos respectivos 

canhotos das notas fiscais dos produtos entregues para fins de verificação e controle. 

 

5.3.10. Aplicam-se também ao USUÁRIO transportador as demais obrigações previstas neste 

Termo de Uso para o USUÁRIO vendedor, naquilo que lhe for aplicável enquanto 

ofertante de um serviço de transporte por meio da plataforma da CAMPOLINK®. 

 

5.4. Todas as ofertas feitas na plataforma da CAMPOLINK® são sérias e por isso cada vez um 

USUÁRIO oferece um produto ou serviço, ele assume um compromisso indissolúvel. É 

fundamental que as informações sobre a descrição do produto ou serviço sejam 

transmitidas de forma clara e correta. 

 

6. Da Taxa de Comissionamento pelos Serviços 

 



6.1. O USUÁRIO vendedor concorda em pagar à CAMPOLINK®, nos prazos e demais condições 

fixadas, os valores correspondentes a qualquer serviço prestado pela CAMPOLINK® em 

que haja uma taxa de comissionamento estabelecida (“Taxa de Comissionamento”).  

 

6.2. A CAMPOLINK® cobrará do USUÁRIO vendedor uma Taxa de Comissionamento 

correspondente a 5% (cinco por cento) do faturamento mensal das operações 

contratadas por meio da plataforma da CAMPOLINK®. 

 

6.3. A CAMPOLINK® poderá, a seu exclusivo critério, modificar a Taxa de Comissionamento 

então vigente, aumentando ou diminuindo o seu valor, ou, ainda, concedendo isenções, 

a qualquer momento, ou durante promoções e outras formas transitórias de alteração 

dos preços praticados. Tais alterações não vigorarão em relação às negociações e ofertas 

já iniciadas na data em que tais alterações sejam publicadas, aplicando-se nesses casos a 

Taxa de Comissionamento anterior. 

 

6.4. A CAMPOLINK® se reserva o direito de tomar as medidas judiciais e extrajudiciais 

pertinentes para receber os valores que lhe sejam devidos. 

 

7. Das Limitações de Responsabilidade 

 

7.1. A CAMPOLINK® não se responsabiliza pelo conteúdo publicado pelos USUÁRIOS e se 

coloca no direito de excluir ou limitar a publicação de qualquer material que, entre outras 

situações: (a) não corresponda com o objetivo da plataforma; (b) contenha dados e/ou 

informações inverídicas; (c) possua conteúdo protegido por registro; (d) possua qualquer 

conteúdo ilícito; (e) promova qualquer tipo de preconceito ou discriminação; ou (f) 

afronte a moral ou os bons costumes. 

 

7.2. A CAMPOLINK® não é proprietário ou fornecedor de quaisquer produtos ou serviços 

anunciados na sua plataforma, não guarda posse desses itens, não realiza as ofertas de 

venda, assim como não intervém na entrega dos produtos, salvo quando houver uma 

controvérsia mediante a contratação dos serviços de aferição/apuração anunciados na 

plataforma da CAMPOLINK®. Como já mencionado, a CAMPOLINK® presta um serviço 

consistente na oferta de uma plataforma na internet que fornece espaços para que 

USUÁRIOS anunciantes/potenciais vendedores anunciem, oferecendo à venda, os seus 

próprios produtos e serviços para que eventuais interessados na compra dos itens, os 

USUÁRIOS /potenciais compradores, possam negociar direta e exclusivamente entre si. 

 

7.3. A CAMPOLINK® não se responsabiliza, por conseguinte, pela existência, quantidade, 

qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos produtos oferecidos, adquiridos ou 

alienados pelos USUÁRIOS, assim como pela capacidade para contratar dos USUÁRIOS ou 



pela veracidade dos dados pessoais por eles inseridos em seus cadastros. A CAMPOLINK® 

não outorga qualquer garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre os 

USUÁRIOS. Cada USUÁRIO conhece e aceita ser o único responsável pelos produtos e 

serviços que anuncia ou pelas operações comerciais que venha a concluir por meio da 

plataforma. 

 

7.4. A CAMPOLINK® não tem nenhuma responsabilidade de apurar e acusar faltas e avarias 

em produtos objetos das operações comerciais realizadas por meio de sua plataforma, 

cabendo exclusivamente ao USUÁRIO vendedor (ex.: produtor rural) e/ou USUÁRIO 

comprador (ex.: atacadista e varejista). 

 

7.5. Caso ocorra uma alegação de falta ou avaria de produtos por um USUÁRIO, a 

CAMPOLINK® apenas realiza um levantamento com a finalidade de esclarecer e informar 

às partes através de fotos e documentos a serem enviados pela plataforma. Essa alegação 

de falta ou avaria deve ser feita imediatamente após o recebimento dos produtos objeto 

da operação comercial realizada por meio da CAMPOLINK®. 

 

7.6. Após os levantamentos e informes, o USUÁRIO vendedor pode concordar ou não com o 

resultado da apuração feita pela equipe da CAMPOLINK® que aponte pela existência de 

fato da avaria, perda ou insuficiência do produto. Em caso de concordância, a 

CAMPOLINK® fica desde já autorizada pelo USUÁRIO vendedor a conceder desconto 

proporcional na operação comercial. Alternativamente, o USUÁRIO vendedor poderá 

concordar com a concessão do desconto sob protesto, i.e. sem qualquer admissibilidade 

de culpa ou intenção, e essa circunstância ficará registrada para fins de ranking do 

USUÁRIO comprador e do USUÁRIO vendedor. 

 

7.7. Em caso de desacordo, a questão poderá ser resolvida pela via judicial, com indicação de 

advogado à parte reclamante, caso seja do seu interesse, sendo que a CAMPOLINK® não 

terá qualquer responsabilidade ou compromisso quanto ao êxito a ser obtido numa 

eventual disputa judicial entre o USUÁRIO comprador e o USUÁRIO vendedor. 

 

7.8. Nos casos em que um ou mais USUÁRIOS ou algum terceiro iniciem qualquer tipo de 

reclamação ou ação legal contra outro ou mais USUÁRIOS, todos e cada um dos USUÁRIOS 

envolvidos nas reclamações ou ações eximem de toda responsabilidade a CAMPOLINK® e 

os seus diretores, gerentes, empregados, agentes, representantes e procuradores. 

 

7.9. Caso a avaria/perda/insuficiência não seja possível de comprovação por meio de 

documentação, fotos e checagem visual, o USUÁRIO comprador deverá aceitar o produto 

e efetuar o respectivo pagamento integral. 

 



7.10. Caso a apuração feita pela equipe da CAMPOLINK® aponte pela improcedência de avaria, 

perda ou insuficiência do produto, caberá ao USUÁRIO comprador aceitar o produto 

entregue, sem qualquer desconto, ficando o registro do procedimento da apuração para 

consultas futuras. 

 

7.11. O CAMPOLINK® não tem qualquer responsabilidade pela solidez financeira e capacidade 

de pagamento do USUÁRIO comprador assim como pela solidez financeira e capacidade 

operacional e produtiva do USUÁRIO vendedor e, ao efetuar uma operação comercial por 

meio da plataforma CAMPOLINK®, a CAMPOLINK® não tem qualquer responsabilidade 

primária, subsidiária ou solidária com as partes contratantes envolvidas. 

 

7.12. Este Termo de Uso não gera nenhum contrato de sociedade, mandato, franquia ou 

relação de trabalho entre CAMPOLINK® e o USUÁRIO. O USUÁRIO manifesta ciência de 

que a CAMPOLINK® não é parte de nenhuma negociação realizada entre USUÁRIOS, nem 

possui controle algum sobre a existência, qualidade, segurança ou legalidade dos 

produtos ou serviços anunciados pelos USUÁRIOS, sobre a veracidade ou exatidão das 

ofertas realizadas pelos USUÁRIOS e sobre a capacidade dos USUÁRIOS para negociar. A 

CAMPOLINK® não pode assegurar o êxito de qualquer negociação realizada entre 

Usuários, tampouco verificar a identidade ou dos Dados Pessoais dos USUÁRIOS. 

 

7.13. A CAMPOLINK® não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas 

pelos USUÁRIOS. O USUÁRIO reconhece e aceita que, ao realizar negociações com outros 

USUÁRIOS, o faz por sua conta e risco, reconhecendo a CAMPOLINK® como mero 

fornecedor de serviços de disponibilização de espaço virtual para anúncios de produtos e 

serviços ofertados por terceiros. Em nenhum caso a CAMPOLINK® será responsável pelo 

lucro cessante ou por qualquer outro dano e/ou prejuízo que possa sofrer devido às 

negociações realizadas ou não realizadas por meio da plataforma decorrentes da conduta 

dos USUÁRIOS. 

 

7.14. Para a hipótese em que um USUÁRIO comprador inicie uma reclamação em face de um 

USUÁRIO vendedor por meio da plataforma da CAMPOLINK®, a CAMPOLINK® se reserva 

o direito de a seu exclusivo critério, alterar o motivo da reclamação realizada pelo 

USUÁRIO comprador, quando verificado, por exemplo, divergências nas alegações dos 

USUÁRIOS, modalidade de envio, comprovações apresentadas pelo USUÁRIO vendedor, 

entre outras. A alteração do motivo da reclamação pela CAMPOLINK® importará na 

aplicação da medida/sanção cabível ao USUÁRIO, conforme o caso. 

 

7.15. Toda informação ou Dado Pessoal do USUÁRIO é armazenado em servidores ou meios 

magnéticos de alta segurança. Salvo com relação às informações que são publicadas na 

plataforma, a CAMPOLINK® adotará todas as medidas possíveis para manter a 

confidencialidade e a segurança das informações sigilosas, porém não se responsabilizará 



por eventuais prejuízos que sejam decorrentes da divulgação de tais informações por 

parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas 

de segurança para acessar as informações de USUÁRIOS. 

 

7.16. A CAMPOLINK® envidará seus melhores esforços para manter sua plataforma acessível de 

forma constante, ininterrupta e isenta de quaisquer erros, no entanto, a CAMPOLINK® 

não será responsável por danos decorrentes de falha ou interrupção na prestação dos 

serviços, inclusive na hipótese de eventuais indisponibilidades causadas por dificuldades 

técnicas ou falhas de internet ou, ainda, por circunstâncias alheias ao controle da 

CAMPOLINK®. O USUÁRIO reconhece e aceita, que a CAMPOLINK® também não será 

responsável: 

 

(a) pela impossibilidade de acesso à plataforma da CAMPOLINK® ou falha de comunicação 

com o mesmo decorrente de: (i) quaisquer defeitos ou inadequação dos equipamentos 

utilizados pelo USUÁRIO para acessar a CAMPOLINK®, incluindo, mas não se limitando, 

aos softwares, hardwares, sistemas de processamento e quaisquer conexões de rede; (ii) 

inabilidade do USUÁRIO para operação dos seus equipamentos; (iii) falta de compreensão 

das instruções contidas na CAMPOLINK®; (iv) falhas na rede mundial de computadores 

(Internet) e provedores; (v) falhas nos sistemas, softwares e/ou hardwares da 

CAMPOLINK®; (vi) interrupções propositais realizadas pela CAMPOLINK® por quaisquer 

motivos; (vii) interrupção das atividades da plataforma; e (viii) caso fortuito ou força 

maior; 

 

(b) por quaisquer prejuízos causados por gravação realizada pelo USUÁRIO (download, 

vídeos, fotos) para os seus equipamentos próprios, de quaisquer arquivos eletrônicos 

existentes ou disponibilizados na plataforma, quer pela CAMPOLINK®, quer por outros 

USUÁRIOS, quer por terceiros; 

 

(c) por quaisquer prejuízos resultantes de, ou relacionados a, qualquer dos serviços ou 

trabalhos apresentados pelos anunciantes e/ou patrocinadores ou parceiros da 

CAMPOLINK®, tais como anúncios e promoções veiculados (inclusive, mas sem limitação, 

prejuízos resultantes do descumprimento pelos anunciantes e/ou patrocinadores ou 

parceiros das disposições aplicáveis pelo Código de Defesa do Consumidor), que serão de 

única responsabilidade dos mesmos; 

 

(d) por quaisquer prejuízos advindos ao USUÁRIO pela utilização indevida e/ou dolosa por 

terceiros, dos materiais, dados pessoais e cadastrais fornecidos por aquele, que forem 

veiculados na CAMPOLINK® na forma descrita e prevista neste Termo de Uso; 

 



(e) por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização indevida por terceiros do nome de 

USUÁRIO e senha de acesso à plataforma; 

 

(f) por eventual inviabilidade técnica de efetivo envio de informações à CAMPOLINK® 

decorrente da impossibilidade de acesso ou falha de comunicação atribuível à 

CAMPOLINK® ou ainda, por falhas ordinárias ou extraordinárias, principalmente aquelas 

que possam resultar em perda de dados e informações previamente obtidas e 

armazenadas, fluxo de informações a serem obtidas, manutenção do cadastro do 

USUÁRIO junto à CAMPOLINK®, bem como por interrupções momentâneas ou definitivas 

nos serviços; 

 

(g) por danos civis ou criminais decorrentes da publicação e exposição de materiais 

visuais, auditivos ou textuais, inseridos na plataforma da CAMPOLINK® por USUÁRIOS, 

sendo certo que a responsabilidade é integralmente do USUÁRIO que as enviou; 

 

(h) por atos de má-fé de terceiros que promovam a invasão da plataforma da 

CAMPOLINK®, tais como hackers, que acessem os dados cadastrais e pessoais fornecidos 

pelo USUÁRIO e que se utilizem ilicitamente dos mesmos para quaisquer fins. A 

CAMPOLINK® declara ter os cuidados razoáveis para evitar a invasão do sistema, mas não 

se responsabiliza e não pode se responsabilizar, pela inviolabilidade do mesmo; 

 

(i) pela perda de dados e/ou informações eventualmente gravados pelo USUÁRIO no 

banco de dados da CAMPOLINK®, seja por rescisão do contrato, seja por falha de sistema. 

CAMPOLINK® não se obriga, ainda, a manter e/ou realizar qualquer espécie de "back-up" 

dos materiais e dados fornecidos pelo USUÁRIO, salvo nos casos exigidos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro; e 

 

(j) pela inadimplência do USUÁRIO às normas da lei ou do presente, que gere prejuízos a 

terceiros e/ou a outros usuários. 

 

7.17. O USUÁRIO reconhece expressamente que não poderá imputar à CAMPOLINK® qualquer 

responsabilidade, nem exigir nenhum tipo de ressarcimento em virtude dos prejuízos que 

possa sofrer como consequência destas falhas. A CAMPOLINK® não será responsável por 

nenhum lucro cessante ou por qualquer dano, inclusive moral, que de qualquer forma 

resulte ou se relacione de forma direta ou indireta com as operações comerciais 

estabelecidas entre os USUÁRIOS. O USUÁRIO se compromete a defender e manter 

indene a CAMPOLINK®, seus diretores, gerentes, agentes, empregados, representantes, 

procuradores de toda a responsabilidade relacionada a gastos e perdas de qualquer tipo 

imputadas à CAMPOLINK® em razão de qualquer demanda judicial, extrajudicial ou 

administrativa em decorrência direta ou indireta das ofertas e operações comerciais 



realizadas por meio da plataforma da CAMPOLINK® e de qualquer alegação de terceiro 

quanto à violação de direitos de propriedade intelectual. 

 

8. Da Propriedade Intelectual 

 

8.1. As marcas, nomes, logotipos, slogans, imagens, áudios, expressões de propaganda, nomes 

de domínio e demais sinais distintivos, bem como todo e qualquer conteúdo, desenho, 

arte ou layout publicado na plataforma da CAMPOLINK® e os softwares que viabilizam as 

atividades, são de propriedade exclusiva da CAMPOLINK®, que detém todos os direitos 

autorais, licenciamentos e direitos de propriedade, marca ou patente a eles relativos. 

 

8.2. Nada contido na plataforma da CAMPOLINK® deve ser interpretado como concessão, por 

inferência, ou caducidade, ou qualquer outra forma, de licença ou direito de uso de 

qualquer marca comercial exibida, seja dos USUÁRIOS, seja da própria CAMPOLINK®. 

 

8.3. São vedados quaisquer atos ou contribuições tendentes à modificação das características, 

ampliação, alteração, mesclagem ou incorporação em quaisquer outros programas ou 

sistemas da propriedade intelectual da CAMPOLINK®. 

 

8.4. É vedada qualquer forma de reprodução, total ou parcial, permanente, temporária ou 

provisória, de forma gratuita ou onerosa, sob quaisquer modalidades, formas ou títulos 

da plataforma e da propriedade intelectual de titularidade da CAMPOLINK®, sem a prévia 

e expressa autorização da CAMPOLINK®. 

 

8.5. Qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual pelo USUÁRIO resultará na sua 

responsabilidade, direta e pessoal, pelos atos praticados, nos Termo da lei e com a 

aplicação das sanções cabíveis cíveis e criminais. 

 

8.6.  O USUÁRIO se compromete a não reproduzir, duplicar, copiar ou explorar os serviços 

prestados, softwares utilizados e/ou materiais disponibilizados pela CAMPOLINK®, para 

quaisquer fins não expressamente autorizados no presente termo, sem sua autorização 

por escrito. 

 

8.7. O USUÁRIO outorga à CAMPOLINK®, uma autorização gratuita, irrevogável, não exclusiva, 

de abrangência nacional e sem limite temporal , para usar, publicar, reproduzir e/ou 

adaptar as imagens,  fotografias, marca e informação dos produtos e serviços oferecidos 

na plataforma, com a finalidade de serem usadas no site, nas redes sociais e/ou em 

qualquer meio de comunicação, incluindo, mas não se limitando a plataformas e/ou 

qualquer outro meio digital ou físico que a CAMPOLINK® considere oportuno ou ainda em 

plataformas ou sites com as quais a CAMPOLINK® tenha realizado parcerias.  O USUÁRIO 



declara e garante que é titular ou licenciado dos direitos sobre as imagens e fotografias 

publicadas na plataforma, sobre a marca, bem como sobre a informação do produto e 

serviços e que conta com os direitos e autorizações necessárias para conceder a 

autorização detalhada neste item sendo o único e exclusivo responsável por qualquer 

infração a direitos de terceiros ou por inconsistências ou inexatidão na informação do 

produto e dos serviços. 

 

9. Das Imagens divulgadas na Plataforma 

 

9.1. As imagens divulgadas na plataforma da CAMPOLINK são meramente ilustrativas, tendo 

como origem bancos de dados públicos e/ou comerciais e inserções feitas pelos próprios 

USUÁRIOS, podendo ocorrer distorções e variações entre os produtos divulgados e 

aqueles que sejam negociados e entregues por meio da plataforma.  Cabe ao USUÁRIO 

certificar-se de todas as informações necessárias ao pretender realizar uma oferta ou 

compra de produtos, sendo inteiramente responsável por quaisquer incompatibilidades 

em relação à aparência, qualidade, formato e dimensões, entre outros aspectos.  

Nenhuma disposição deste Termo de Uso deve ser interpretada como garantia expressa 

ou implícita da CAMPOLINK quanto à correspondência das imagens existentes na 

plataforma com o produto entregue ao USUÁRIO. 

 

10. Dos Tributos 

 

10.1. O USUÁRIO é responsável pelo pagamento e retenção de todos os tributos incidentes 

sobre as operações comerciais que venha a realizar por intermédio da plataforma da 

CAMPOLINK®. Em virtude de a CAMPOLINK® não figurar como parte nas negociações de 

compra e venda de produtos e serviços que sejam realizadas entre os USUÁRIOS, a 

responsabilidade por todas as obrigações decorrentes, incluindo aquelas de natureza 

fiscal, trabalhista ou consumerista será exclusivamente dos USUÁRIOS conforme 

determinado pela legislação aplicável. 

 

10.2. A CAMPOLINK® não se responsabiliza pelas obrigações tributárias que recaiam sobre as 

atividades dos USUÁRIOS da plataforma. Assim como estabelece a legislação pertinente 

em vigor, o Usuário comprador deverá exigir nota fiscal do USUÁRIO vendedor em suas 

negociações, salvo se o USUÁRIO vendedor estiver realizando uma venda eventual e não 

se enquadre no conceito legal de comerciante/empresário quanto aos bens postos em 

negociação. 

 

10.3. Caso a CAMPOLINK® ou qualquer empresa do seu grupo econômico seja demandada 

judicialmente ou tenha contra ela uma reclamação dos órgãos de proteção ao consumidor 

ou autoridades fiscais, os valores relativos às condenações, acordos, despesas processuais 



e honorários advocatícios dispendidos serão de responsabilidade do USUÁRIO que deu 

causa. 

 

11. Do Compartilhamento de Informações 

 

11.1. O USUÁRIO expressamente autoriza que suas informações e dados cadastrais sejam 

compartilhados pela CAMPOLINK® com as demais empresas integrantes do grupo 

econômico, parceiros comerciais, autoridades e pessoas físicas ou jurídicas que aleguem 

ter sido lesadas por USUÁRIOS. 

 

11.2. O USUÁRIO expressamente autoriza que suas informações e dados cadastrais sejam 

compartilhados pela CAMPOLINK® com seus parceiros comerciais quando houver 

interesse do USUÁRIO pela antecipação de recebíveis, avaliação creditícia e viabilização 

de negócios comerciais. 

 

11.3. O USUÁRIO expressamente autoriza que suas informações e dados cadastrais sejam 

compartilhados pela CAMPOLINK® entre os demais USUÁRIOS para identificação de 

oportunidades de negócios, seleção de fornecedores/compradores e avaliação de 

reputação. 

 

11.4. Em caso de venda ou transferência de parte ou da totalidade da CAMPOLINK® ou de seus 

ativos para outra organização (por exemplo, no curso de uma operação de fusão, 

aquisição, cisão, falência, dissolução ou liquidação), as informações como o nome, 

endereço, e-mail, username e quaisquer outros conteúdos coletados por meio da 

plataforma podem estar entre os itens vendidos ou transferidos. 

 

12. Do Sistema de Reputação 

 

12.1. Os USUÁRIOS contam com um sistema para opinar sobre os demais USUÁRIOS, de acordo 

com as negociações entre eles realizadas. Esta é uma importante ferramenta e representa 

a liberdade de expressão do USUÁRIO na plataforma da CAMPOLINK®, podendo se 

manifestar sobre a relação de compra e venda ocorrida. 

 

12.2. O sistema de reputação dos USUÁRIOS é alimentado pelos próprios USUÁRIOS, com 

atualizações periódicas conforme os USUÁRIOS efetuem operações comerciais por meio 

da plataforma. O sistema de reputação busca refletir a trajetória dos USUÁRIOS, 

permitindo identificar o comportamento de cada USUÁRIO no decorrer do uso da 

plataforma para a realização de ofertas e/ou negócios. O sistema é baseado nos dados 

relacionados às atividades na plataforma e no que foi informado por comentários por 

outros USUÁRIOS. 

 



12.3. O USUÁRIO pode, inclusive, receber comentários por parte de outro USUÁRIO. Esses 

comentários são de responsabilidade de cada um que os emitirem e serão incluídos em 

um perfil de USUÁRIO disponível na plataforma. 

 

12.4. A CAMPOLINK® não realiza o monitoramento dos comentários e opiniões e tampouco 

assume obrigação de verificar a exatidão ou veracidade dos comentários, não se 

responsabilizando pelo seu conteúdo em decorrência das negociações realizadas ou por 

qualquer comentário expresso na plataforma ou por qualquer outro meio, incluindo e-

mail. A CAMPOLINK apenas consolida o que foi informado pelos USUÁRIOS sem qualquer 

atividade de edição nas inserções. Contudo, a CAMPOLINK® se reserva o direito de, a seu 

exclusivo critério, editar ou excluir os comentários que sejam ofensivos ou que sejam 

contrários a este Termo de Uso. Ainda, a CAMPOLINK® poderá excluir as opiniões e/ou os 

comentários sobre um USUÁRIO em cumprimento de uma ordem judicial, administrativa 

ou de autoridade competente que justifique a alteração. 

 

12.5. A reputação dos USUÁRIOS é representada por um termômetro, que será exibido em 

todos os anúncios. A reputação é determinada automaticamente e consolida dados 

objetivos, como: o histórico de vendas, quantidade de reclamações iniciadas por 

USUÁRIOS e cancelamentos, reclamações não confirmadas após análises, atraso de 

entrega(s) e o histórico dos pagamentos pontuais (i.e. até o vencimento), atrasados (i.e. 

após o vencimento) ou não realizados. A atualização do sistema de reputação dos 

USUÁRIOS é feita a cada 24 (vinte e quatro) horas. 

 

pagamento pontual (em dia), atrasado (após vencimento) e/ou falta de pagamento do 

comprador 

 

12.6. É proibido: (a) realizar comentários e expressar opiniões de caráter privado ou pessoal, 

que não tenham relação com a negociação sobre a qual está sendo feita a opinião, (b) que 

o USUÁRIO opine sobre si mesmo ou interfira de qualquer maneira nas opiniões que serão 

deixadas, ou seja, não se deve induzir outros a efetuarem comentários fictícios ou 

simulados, e (c) Opiniões provenientes de usuários que tenham qualquer vínculo de 

parentesco ou que residam no mesmo endereço deste, sob pena de suspensão de ambos 

os USUÁRIOS.  

 

12.7. A CAMPOLINK® poderá, a seu critério, restringir e/ou proibir a contratação de qualquer 

de seus serviços por USUÁRIOS cuja reputação seja inferior aos níveis mínimos, 

estabelecidos pela CAMPOLINK® a seu exclusivo critério. 

 



12.8. A CAMPOLINK® tem o direito de suspender a conta dos usuários que recebam 

comentários negativos provenientes de fontes distintas. 

 

13. Da Rescisão 

 

13.1. A CAMPOLINK® reserva-se o direito de bloquear o acesso e rescindir de imediato, sem 

aviso prévio, a prestação dos serviços, toda vez que, a seu exclusivo critério, entender que 

há indícios de utilização fraudulenta ou ilícita da plataforma da CAMPOLINK® pelo 

USUÁRIO. Inclui-se na presente situação, entre outras, quaisquer indícios - a critério único 

e subjetivo da CAMPOLINK® - de que o USUÁRIO fraudou ou infringiu o sistema de 

segurança da plataforma ou até mesmo fez reclamações em duplicidade para prejudicar 

outro USUÁRIO na plataforma. 

 

13.2. Também poderá a CAMPOLINK® rescindir de imediato a prestação dos serviços da 

plataforma, impedindo inclusive o recadastramento do USUÁRIO que tiver de qualquer 

maneira agido contra a moral, ética, bons costumes, lei, disposições deste Termo de Uso 

ou, ainda, que tenha sido expulso da plataforma da CAMPOLINK®. 

 

13.3. Em todos os casos de cessação da prestação dos serviços previstos neste Termo de Uso, 

seja por decisão do USUÁRIO ou da CAMPOLINK®, seja por expulsão do USUÁRIO da 

plataforma CAMPOLINK®, ou pelo encerramento das atividades da plataforma, as 

informações, imagens, textos, arquivos e quaisquer dados referentes ao USUÁRIO serão 

perdidos em sua totalidade, não cabendo a este qualquer espécie de indenização ou 

compensação. 

 

13.4. Sem prejuízo da rescisão da prestação dos serviços da plataforma, o USUÁRIO permanece 

obrigado a efetuar o pagamento de quaisquer valores que estejam pendentes (vencidos 

ou a vencer) perante CAMPOLINK® em decorrência das operações por ele efetuadas na 

plataforma até a data da rescisão. 

 

13.5. O USUÁRIO declara-se ciente e concorda que, após o término de qualquer vínculo com a 

CAMPOLINK®, suas informações, opiniões, textos, dados e/ou quaisquer materiais por ele 

encaminhados à plataforma da CAMPOLINK® poderão eventualmente permanecer na 

plataforma e ser utilizados pela CAMPOLINK®, sem quaisquer ônus para a plataforma, 

com a permanência da sujeição desses materiais às disposições deste Termo de Uso por 

prazo indeterminado, ou até que o USUÁRIO desligado da CAMPOLINK® solicite 

expressamente a sua retirada definitiva da plataforma. 

 

14. Das Sanções 

 



14.1. A CAMPOLINK® poderá aplicar sanções ao USUÁRIO caso: (a) o USUÁRIO não cumpra 

quaisquer das cláusulas e condições deste Termo de Uso e demais políticas aplicáveis às 

atividades do USUÁRIO na plataforma da CAMPOLINK®, (b) o USUÁRIO descumpra com 

seus deveres; (c) o USUÁRIO pratique atos fraudulentos ou dolosos; (d) não se possa 

verificar a identidade do USUÁRIO ou se qualquer informação fornecida por ele estiver 

incorreta; (e) se a CAMPOLINK® entender que as ofertas ou qualquer atitude do USUÁRIO 

tenham causado algum dano a terceiros ou à própria CAMPOLINK® ou tenham a 

potencialidade de assim o fazer. 

 

14.2. As sanções passíveis de imposição pela CAMPOLINK® sempre que o USUÁRIO tiver 

praticado uma infração à lei, aos direitos e interesses de terceiros e/ou de outros 

USUÁRIOS e/ou às disposições deste Termo de Uso serão: 

 

1. ADVERTÊNCIA: A CAMPOLINK® encaminhará ao e-mail do USUÁRIO uma advertência, 

toda vez que esse tiver incidido em uma infração leve; 

2. SUSPENSÃO: A CAMPOLINK® poderá suspender o acesso do USUÁRIO à plataforma por 

um prazo de 3 (três) a 30 (trinta) dias, toda vez que esse tiver incidido em uma infração 

grave, ou automaticamente no recebimento da terceira advertência; e 

3. INABILITAÇÃO: A CAMPOLINK® inabilitará o USUÁRIO, proibindo definitivamente o seu 

acesso, toda vez que esse tiver incidido em uma infração gravíssima, ou 

automaticamente no recebimento da terceira suspensão. 

 

14.3. A CAMPOLINK® definirá a seu livre e exclusivo critério, o grau de gravidade da infração 

praticada, bem como, no caso da suspensão, o período da mesma. No caso de suspensão 

ou inabilitação da conta do USUÁRIO, todas as ofertas realizadas serão canceladas e 

constará a informação de que o USUÁRIO não pertence mais à comunidade será incluída 

ao lado do nome do USUÁRIO. 

 

14.4. O USUÁRIO vendedor que tenha uma porcentagem de vendas canceladas igual ou 

superior a 2,5% (dois e meio porcento) poderá ser advertido, suspenso ou inabilitado pela 

CAMPOLINK®. Os cancelamentos de compra impactarão na sua reputação na plataforma. 

 

14.5. Por razões de segurança, a conta do USUÁRIO poderá ser suspensa, a critério da 

CAMPOLINK®, caso este suspeite de qualquer ilegitimidade, fraude ou qualquer outro ato 

contrário às disposições deste Termo de Uso ou ainda até a apuração e verificação de: (a) 

questões relativas à idoneidade do USUÁRIO, (b) legalidade das negociações realizadas, 

(c) reclamações pendentes, e/ou (d) excesso de reclamações. 

 



14.6. As penalidades acima previstas não eximem o USUÁRIO infrator, de responder se for o 

caso, civil e criminalmente, por seus atos, perante a CAMPOLINK®, usuários e/ou terceiros 

prejudicados. 

 

14.7. O USUÁRIO terá um prazo de 5 (cinco) dias para recorrer da pena de suspensão e/ou de 

advertência, mediante o envio de suas razões à CAMPOLINK®, tendo o mesmo total 

autonomia e liberdade para acatar ou não os seus argumentos. 

 

15. Da Lei Aplicável e do Foro 

 

15.1. As presentes condições deste Termo de Uso são regidas única e exclusivamente pelas leis 

da República Federativa do Brasil e qualquer discussão judicial que surja tendo por base 

sua interpretação ou aplicação deverá ser julgada por tribunais brasileiros, ficando desde 

logo eleito o foro central da Capital do Estado do Rio de Janeiro, por mais privilegiado que 

outro seja ou possa vir a ser. 

*** 

 

 


