
 

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O presente Termo de Uso (“Termo”) tem o objetivo de regular as condições de cadastro de Advogados no Diretório 
de Advogados da ZAMORFE NEGOCIACOES ADMINISTRATIVAS LTDA (“LIBERFLY”), pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua José Luiz Gabeira, 89, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-570, inscrita no CNPJ sob 
o nº 26.602.790/0001-79, doravante denominada simplesmente “Liberfly”, mediante as condições a seguir 
dispostas, CONSIDERANDO QUE: 
 

a) A LiberFly não é um escritório de advocacia, nem pratica quaisquer serviços jurídicos privativos de 
advogado.  

b) A LiberFly é uma empresa que adquire direitos creditórios e/ou pleitos de consumidores contra empresas 
fornecedoras e suas solidárias, decorrentes de problemas aéreos e problemas de consumo em geral.  

c) Toda e qualquer eventual atividade própria do ofício advocatício, se necessária, será realizada por 
profissionais terceiros, contratados pela LiberFly, como quaisquer outros casos de cobranças de dívidas e 
busca por compensações financeiras, de modo que estes possam atuar em defesa do crédito adquirido. 

d) O Consumidor busca reparação por falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, por 
hipótese de cancelamento de voo, atraso de voo, extravio de bagagem, overbooking, no-show, ou por 
negativação indevida. 

e) A relação da Liberfly com o Consumidor é disciplinada por esse Termo, cuja versão integral está disponível 
em nossa página na internet.  

f) Para contratar os Serviços, o Consumidor precisa atender alguns requisitos, e desde já garante que: 
(i) Possui 18 (dezoito) anos ou mais.  
(ii) Se menor de idade ou incapaz, o faz através de seu representante legal. 
(iii) Possui RG ou CNH em mãos. 
(iv) Não está legalmente impedido de celebrar um contrato. 
(v) Irá encaminhar somente informações verdadeiras, precisas e completas, devendo corrigi-las 

sempre que ocorram alterações, ou seja constatado algum equívoco. 
 

1. DEFINIÇÕES: Para facilitar sua leitura e compreensão, vamos listar abaixo os significados de algumas palavras 
que constam nesse Termo, para quando você as encontrar, possa saber que é sobre isso que estamos falando, 
e para ficar mais fácil de consultá-los, sempre que achar necessário. 
1.1. Ação Legal: Reclamação perante uma Corte Judicial ou entidade governamental, tal como o Agência 

Nacional de Aviação Civil do país, Tribunal de Paz, Tribunais Arbitrais, ou o repasse de uma Reivindicação 
a um Representante Indicado, tal como advogado ou sociedade de advogados, sempre que necessária 
atuação privativa de advogado. 

1.2. Acordo: É o contrato entre o Consumidor e a LiberFly, alcançado após a aceitação dos presentes Termos 
pelo Cedente e assinatura do Formulário de Cessão de Direitos. 

1.3. Casos: É a atuação, por advogado cadastrado no Diretório de Advogados, em demanda consumerista nas 
quais a Liberfly é voluntariamente solicitada a atuar. 

1.4. Consumidor: É a pessoa que sofreu algum prejuízo decorrente da falha na prestação de serviços por parte 
de companhias aéreas e/ou por negativação indevida e, buscando reparação financeira, aceitou os 
presentes Termos de Uso. 

1.5. Cessão de Direitos: A LiberFly, ou terceiros por esta indicados, assume determinado direito de crédito por 
meio de contraprestação financeira ao Consumidor realizada antes de qualquer tratativa com empresas 
em geral ou propositura de qualquer ação judicial cabível. Nesse caso, o valor eventualmente apurado 
com a compensação futura será devido única e exclusivamente à LiberFly, ainda que supere a quantia 
antecipada ao Consumidor, devido à elevação de custos e altos riscos incorridos por ela, sendo o direito 
de buscar eventual indenização cedido em sua totalidade pelo Consumidor (“Cessão de Direitos”) à 
LiberFly. 

1.6. Dados Pessoais: Correspondem a todo e quaisquer dados disponibilizados pelo Consumidor, que de 
alguma forma, o identifique, como, por exemplo: nome, endereço de e-mail, telefone ou quaisquer outras 
informações solicitadas pelas regulamentações aplicáveis. 

1.7. Diretório de Advogados: é o espaço disponibilizado pela Liberfly para cadastramento de qualquer 
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advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que tenha interesse em atuar 
nas demandas consumeristas (“Casos”) nas quais a Liberfly é voluntariamente solicitada a atuar. 

1.8. Formulário de Cessão de Direitos: É o documento por meio do qual o Consumidor, sujeito às cláusulas 
estabelecidas naquele, cede à LiberFly, em sua totalidade, os direitos sobre os créditos/direitos futuros e 
eventuais decorrentes de demandas contra companhias aéreas, negativações indevidas e relações de 
Direito do Consumidor em geral, renunciando a quaisquer quantias que venham a ser recebidas pela 
LiberFly, mesmo que superiores ao valor antecipado pela empresa. 

1.9. Indicação: Hipótese em que o Consumidor pode indicar outros Consumidores à LiberFly e receberá um 
valor financeiro como bonificação pela Indicação. 

1.10. LiberFly: A LiberFly é uma empresa com atuação no Brasil e em todos os países que compõem a União 
Europeia, que adquire direitos creditórios e/ou potenciais e futuros decorrentes de questões 
consumeristas. 

1.11. Regulamentação dos Direitos do Passageiro Aéreo: Qualquer lei, regulamento, diretiva ou documento 
semelhante, seja ele emitido na esfera municipal, estadual ou federal brasileira, que estabeleça regras 
sobre compensação monetária, danos ou reembolsos para passageiros na eventualidade de voos 
atrasados, cancelados, danos e extravio de bagagem, no show, overbooking, ou qualquer outro evento 
derivado do transporte aéreo regular de passageiros, seja no âmbito doméstico ou internacional. 

1.12. Regulamento 261/04: Trata-se do Regulamento (CE) N° 261/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, datado de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns de compensação e 
assistência a passageiros em caso de voos superlotados, cancelamentos ou atrasos prolongados de voos 
ou rebaixamento de classe de viagem. Destaca-se que se trata de legislação da União Europeia e que 
todos os procedimentos em respeito a esse regulamento são realizados pelos especialistas da LiberFly 
ou por terceiros contratados por esta. 

 
2. ADESÃO: Antes de contratar os serviços da LiberFly, você entende e concorda que é obrigatória a leitura do 

presente Termo, bem como do nosso Aviso de Privacidade, e declara, por meio do seu aceite, que leu, aceitou, 
sem qualquer objeção, todas as disposições constantes nestes documentos. 
2.1. Para qualquer assunto relacionado às condições estabelecidas nestes documentos, o Consumidor deverá 

entrar em contato, exclusivamente, por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. 
2.2. A LiberFly poderá revalidar periodicamente os documentos e informações constantes do cadastro. Nestes 

casos, se for constatada qualquer inconsistência, a LiberFly poderá solicitar a retificação ou 
complementação das informações e/ou documentos necessários junto ao Consumidor. 

2.3. O Consumidor é unicamente responsável por garantir que este Termo esteja de acordo com todas as leis, 
regras e regulamentos aplicáveis a ele e que o direito de acesso à solução é revogado onde estes termos 
de uso são proibidos e, em tais circunstâncias, o Consumidor concorda em não usar ou acessar nossa 
plataforma, aplicativo e/ou site. 

2.4. O Consumidor não poderá se escusar dos Termos, alegando ignorância sobre as suas condições, 
inclusive quanto a eventuais modificações nas suas disposições. 

 
3. CESSÃO DE DIREITOS: A LiberFly, ou terceiros por esta indicados, assume determinado direito de crédito por 

meio de contraprestação financeira ao Consumidor realizada antes de qualquer tratativa com empresas em 
geral ou propositura de qualquer ação judicial cabível. Nesse caso, o valor eventualmente apurado com a 
compensação futura será devido único e exclusivamente à LiberFly, ainda que supere a quantia antecipada ao 
Consumidor, devido à elevação de custos e alto riscos incorridos por ela, sendo o direito de buscar eventual 
indenização cedido em sua totalidade pelo Consumidor (“Cessão de Direitos”), o qual receberá 
contraprestação financeira de maneira prévia à determinação do crédito. 
3.1. A LiberFly arcará com o preço dessa Cessão de Direitos e com todos os custos para defesa do 

crédito/direito transacionado, incluindo, se necessário, a contratação de advogados terceirizados 
especialistas em cobrança de dívidas e/ou reclamação de direitos e demais atos, ainda que tais direitos 
não sejam efetivados e deles não decorram os créditos esperados. 

3.2. O valor e a forma de pagamento da Cessão de Direitos estarão contidos em documento próprio, que 
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conterá também as obrigações relativas ao Consumidor. 
3.3. Se a cobrança dos direitos creditórios ou potenciais direitos creditórios contra a empresa fornecedora 

tiver êxito, os valores pagos pela empresa pertencerão à LiberFly, ou terceiros por esta indicados, que não 
deverá nada a mais ao Consumidor além do valor já pago, ainda que este seja inferior à quantia recebida 
pela LiberFly ou terceiros. 

3.4. A LiberFly assume integralmente o risco de não receber o pagamento dos direitos perseguidos e o 
Consumidor tem garantida a segurança de receber um valor justo, de forma rápida e sem burocracia. 
 

4. ACORDO:  Uma vez assinado o Formulário de Cessão de Direitos, o Consumidor atesta que está autorizado e 
tem capacidade legal para fazê-lo em seu nome, em nome de terceiros a quem represente ou de quem esteja 
sob sua tutoria, curadoria ou guarda, bem como o está fazendo livre de vícios, coações e erros de qualquer 
espécie, sem qualquer induzimento ou coação de vontade e deliberação sem oposição de quaisquer terceiros 
interessados. 
4.1. Depois de assinar o Formulário de Cessão de Direitos, o Consumidor não poderá permitir que a demanda 

seja administrada por terceiros, já que a defesa dos interesses do crédito foi adquirida pela LiberFly ou 
por terceiros por esta indicados. Se existentes quaisquer compromissos ou cessões com terceiros para 
resolução de conflitos com companhias, estes devem ser distratados antes da assinatura do Formulário 
de Cessão de Crédito, sob pena incorrer em multa equivalente ao montante recebido pela Cessão de 
Direitos, além de perdas e danos e responsabilização penal por declaração falsa. 

4.2. Se o Consumidor receber quaisquer pagamentos ou outra compensação diretamente da empresa 
fornecedora em questão após firmar o Acordo e aceitar o presente Termo, deverá informar 
imediatamente à LiberFly, bem como restituir o valor recebido pela Cessão de Direitos. 
4.2.1. Não realizada a restituição do valor recebido pela Cessão de Direitos, o Consumidor está ciente 

de que a LiberFly poderá adotar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para fazer receber o 
valor pago pela Cessão de Direitos, além de responsabilizar o Consumidor por todos os custos 
para a efetivação deste direito. 

4.3. Após assinar o Formulário de Cessão de Direitos, o Consumidor deverá encerrar quaisquer negociações 
em curso com a empresa fornecedora e questão e encaminhar qualquer contato efetuado pela referida 
empresa imediatamente para a LiberFly possa vir a viabilizar a obtenção do melhor resultado possível. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Amparados pelo Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, a LiberFly é 

uma gestora de ativos judiciais focada na aquisição e antecipação de créditos judiciais consumeristas. Utiliza 
tecnologia avançada e jurimetria própria para a aquisição e precificação do potencial ativo judicial do 
Consumidor. Com rapidez e liquidez, a Liberfly garante ao Consumidor o recebimento de um valor antecipado 
em razão do transtorno vivido dentro de 48 horas. 
5.1. Envio de Caso: Se o Consumidor tiver interesse em contar com os Serviços da LiberFly, poderá enviar 

dados e informações do seu Caso à LiberFly através de telefone, website, e-mail ou outras soluções 
eletrônicas ou de software indicadas pela LiberFly.  

5.2. Avaliação do Caso: Para que o Caso do Consumidor seja avaliado pela LiberFly, este deverá assinar o 
Formulário de Cessão de Direito, que pode ser enviado através de formulário no website, e-mail ou 
plataforma digital. 

5.3. Ação Legal: Caso seja iniciada a Ação Legal, as obrigações oriundas do presente Termo permanecerão até 
sua extinção jurídica. 
5.3.1. Fornecimento de informações: A pedido da LiberFly, o Consumidor ou seus companheiros de 

viagem fornecerão à LiberFly todos os dados ou informações necessárias para a execução do 
Acordo, agindo sempre de boa-fé e com espírito colaborativo para que a LiberFly possa garantir a 
defesa dos interesses do crédito cedido. 

5.3.1.1. O Consumidor garante que os dados e informações fornecidos são corretas, completas e 
verdadeiros e, quando aplicável, fornecidos com o consentimento dos demais passageiros ou 
representados. 

5.3.1.2. No caso de informações/dados incorretos e conduta fraudulenta, a LiberFly reserva-se o 
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direito de buscar a responsabilização do Consumidor penalmente e por perdas e danos. 
5.3.2. Representante Legal: Caso seja necessário utilizar um Representante Indicado, contratado pela 

LiberFly e devidamente registrado em seu respectivo país de atuação, para a Ação Legal, o 
Consumidor permite expressamente que a LiberFly conceda acesso a todos os dados 
comunicados à LiberFly e permite que o Representante Indicado transmita informações 
relacionadas aos procedimentos à LiberFly, no limite e de acordo com a legislação vigente 
aplicável. 

5.3.3. Envio de documentos: Quando a Corte em questão exigir outros documentos além daqueles já 
solicitados pela LiberFly ao Consumidor, como Certificado de Autorização, Procuração, Declaração 
de Veracidade, Formulário de Cessão de Crédito, dentre outros, o Consumidor concorda em 
cooperar com a LiberFly e assinar tais documentos adicionais. 

5.3.4. Contas bancárias internacionais: Em caso de indicação de contas bancárias internacionais para os 
pagamentos previstos no Formulário de Cessão de Direitos, os tributos, as taxas e os impostos 
ficarão a cargo do Consumidor. 

 
6. INDICAÇÃO DE NOVOS CONSUMIDORES: A LiberFly disponibilizará plataforma de Indicação de novos 

Consumidores, onde será possível compartilhar um convite em formato URL (link) para outra pessoa se 
cadastrar e receber contato da LiberFly. 
6.1. Ao compartilhar mensagens ou convites, o Consumidor informa para quais endereços presentes em sua 

agenda de contatos deseja enviar o convite.  
6.2. A LiberFly usará essa informação com o único propósito de enviar aos contatos do Consumidor o convite 

para conhecer a LiberFly e armazenará tal informação para identificar, posteriormente, se os indicados 
pelo Consumidor chegaram a Acordo com a LiberFly por meio de tal convite. 

6.3. O Consumidor receberá a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por convidado Indicado que 
efetuar o cadastro junto à LiberFly por meio do convite e assinar o Formulário de Cessão de Direitos para 
a LiberFly ou terceiros por ela indicados. 

6.4. O compartilhamento de mensagens ou convites em outros sites/plataformas estão sujeitos a conteúdos 
e políticas de privacidade do próprio site/plataforma, que não são de responsabilidade da LiberFly. 

 
7. DIRETÓRIO DE ADVOGADOS: O Diretório de Advogados tem por objetivo auxiliar consumidores de todo país, 

sendo que o Advogado que se cadastrar no Diretório de Advogados poderá atuar como advogado 
correspondente e, também, poderá receber causas que não foram qualificadas para a LiberFly. Trata-se, 
portanto, de espaço em que o Advogado, após escolher a opção que melhor se encaixa com suas necessidades 
– advogado correspondente ou advogado parceiro – para atuar em demandas consumeristas relacionadas a 
problemas com companhias aéreas, e uma vez cadastrado, a LiberFly se encarrega de selecionar o Advogado 
para o Caso, com a base nas informações prestadas.  

7.1.1. Os Advogados cadastrados na modalidade parceria serão responsáveis pela análise dos casos, 
bem como por toda a negociação de honorários e contratação junto ao respectivo Consumidor. 
A LiberFly não exercerá qualquer ingerência na condução dos casos adquiridos e não se 
responsabiliza por quaisquer perdas e danos decorrentes pela prestação dos serviços advocatícios 
prestados aos Consumidores. 

7.1.1.1. Consumidores que não forem qualificados para a LiberFly, autorizarão, automaticamente, o 
envio do nome, telefone e assunto do problema ao Advogado que se incumbirá de realizar o 
contato. 

7.1.1.2. Caso o Consumidor não tenha interesse em ser atendido nessa modalidade, deverá enviar um 
e-mail para contato@liberfly.com.br com o assunto “não interesse no Diretório de 
Advogados”. 

7.2. A LiberFly se compromete a comunicar expressamente a todos os potenciais Consumidores que acessem 
seus canais de comunicação que seus Casos, na hipótese de não se adequarem ao modelo de antecipação 
de créditos judiciais consumeristas, poderão ser disponibilizados no Diretório de Advogados. 

7.3. A Liberfly não se responsabiliza pelas tratativas entre o Consumidor e o Advogado, sendo de exclusiva 



 

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

responsabilidade destes. 
7.4. A LiberFly não privilegia em posições do Diretório de Advogados nenhum Advogado ou escritório de 

advocacia. 
7.5. A LiberFly se compromete em manter o Diretório de Advogados dentro dos primados da boa-fé negocial, 

da livre-iniciativa, respeitando os princípios da leal concorrência, todos basilares ao Estado Democrático 
de Direito do qual esse faz parte. 

7.6. A LiberFly afirma e enfatiza que o Diretório de Advogados não é uma prestação de serviços e que, 
portanto, não se sujeita às responsabilidades e deveres inerentes a esse tipo de atividade, uma vez que a 
atuação da LiberFly para com o Diretório de Advogados se restringe à mera intermediação entre o 
Advogado Cadastrado e o Consumidor ou entre o Advogado Cadastrado e o Escritório Parceiro, com a 
finalidade de abrir espaço para mais advogados atuarem em demandas consumeristas para as quais a 
LiberFly tenha sido contatada. 

7.7. A LiberFly informa a seus Advogados que qualquer relação entre eles, entre Advogados e Consumidores, 
entre Advogados e Escritórios Parceiros, não está sujeita à sua responsabilização, e que, portanto, a 
LiberFly NÃO SE RESPONSABILIZA pela legalidade dessas possíveis relações, bem como a toda e qualquer 
lide que derive ou possa vir a ser derivada das mesmas. 

7.8. Desde já as partes reconhecem que o presente instrumento não constitui, no todo ou em parte, contrato 
de prestação de serviço ou de grupo econômico, tão pouco cria qualquer vínculo empregatício entre os 
Advogados com a LiberFly e vice-versa, bem como não assumem, todos, por força deste contrato, 
expressa ou implicitamente, qualquer responsabilidade mercantil, tributária, fiscal ou previdenciária, 
durante ou após a utilização de nossa plataforma. 

7.9. Este Termo não se presta, nem prevê no todo ou em parte, a venda ou qualquer tipo de cessão dos direitos 
patrimoniais da LiberFly. 

7.10. Limitação de Responsabilidade: Estes Termos apresentam ostensivamente as funcionalidades 
disponíveis para o Advogado, suas consequências, limites, formas de interação, aspectos gerais e 
específicos, medidas de segurança e respeito às respectivas legislações aplicáveis, motivo pelo qual a 
LiberFly NÃO SE RESPONSABILIZA: 

7.10.1. Por qualquer informação errônea disponibilizada por todo e qualquer Advogado, que possam ser 
utilizadas para fins diversos. 

7.10.2. Por quaisquer danos, prejuízos ou perdas, de qualquer forma causados, inclusive decorrentes de 
caso fortuito ou força maior, por falha na prestação do serviço, por parte do Advogado, ou pelo 
não pagamento, por parte do Consumidor ou do escritório parceiro. 

7.10.3. Qualquer direito ou obrigação relativos à eventual contratação no Diretório de Advogados 
(incluindo, mas não se limitando ao pagamento de honorários ou a realização dos Serviços 
contratados junto às Pessoa Usuárias correspondentes). 

7.10.4. Dano ou prejuízo que eventualmente resulte do uso inadequado dos Serviços, incluindo, mas não 
se limitando, a perdas de prazos processuais, erro de informações disponibilizadas pelos 
respectivos órgãos, dentre outros. 

7.10.5. Qualidade de eventuais Serviços prestados pelos Advogados cadastrados no Diretório de 
Advogados. 

7.10.6. Observância das condutas e regras da Ordem dos Advogados do Brasil (“OAB”) pelos profissionais 
cadastrados no Diretório de Advogados. 

7.10.7. Discrepância de informações com os órgãos oficiais competentes. 
7.10.8. Atrasos, cancelamentos, falhas na prestação dos Serviços prestados de forma independente à 

LiberFly ou por quaisquer problemas de comunicação entre o LiberFly e o Consumidor ou entre o 
Advogado e o escritório parceiro. 

7.10.9. Por falha de operação que decorra de culpa de terceiros, operação por pessoas não autorizadas 
ou qualquer outra causa em que não exista culpa da LiberFly. 

7.10.10.Por problemas definidos como “caso fortuito” ou “força maior” contemplados pelo Art. 393, do 
Código Civil Brasileiro. 

7.10.11.Por eventuais problemas oriundos de ações de terceiros que possam interferir na qualidade do 
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serviço. 
7.10.12.Pela ingerência na condução dos Casos conduzidos pelos Advogados cadastrados em seu Diretório 

de Advogados. 
7.10.13.Por quaisquer perdas e danos decorrentes do ajuizamento das ações judiciais cabíveis ou da 

prestação dos serviços advocatícios prestados aos Consumidores pelos Advogados cadastrados. 
7.11. Obrigações e Responsabilidades do Advogado: O Advogado é o único responsável pela efetiva e eficiente 

prestação dos serviços aos clientes e/ou aos escritórios parceiros, na forma da Lei nº 8.906/1994, os 
quais não poderão responsabilizar a LiberFly pela prestação incorreto, imperita e/ou indevida, 
indenizando a essa, por quaisquer danos, prejuízos, responsabilização, reclamações, processos, perdas, 
demandas ou despesas, incluindo, mas não se limitando, aos honorários advocatícios, custas judiciais e 
ônus de sucumbência dali decorrentes, principalmente nos casos em que forem constatados que tais 
ocorrências se deram por culpa exclusiva do usuário, ademais: 

7.11.1. O Advogado desde já se responsabiliza: (a) Por todas as informações fornecidas como sendo 
verdadeiras e exatas; (b) Por eventual substabelecimento a outro(s) advogado(s); (c) Pela 
execução dos serviços, incluindo, mas não se limitando, observância a prazos judiciais, elaboração 
de peças processuais dentro do melhor padrão do Direito, comparecimento a audiências na data 
e horário agendados, etc.; (d) Por atuar com zelo e respeito para com os clientes e escritórios 
parceiros; (e) Por arcar com perdas e danos relacionados à sua responsabilidade em relação à 
atuação a que foi contratado, devendo ainda reembolsar todos os valores despendidos pela 
Liberfly caso esta venha a arcar com qualquer despesa na intervenção de reclamações recebidas 
de clientes e/ou escritórios parceiros; (f) Toda e qualquer informações disponível envolvendo o 
Advogado e escritórios de advocacia cadastrados no Diretório de Advogados, bem como a atuação 
profissional, estará sempre dentro dos limites do Código de Ética e Disciplina da OAB e dos 
provimentos oficiais emanados pela Ordem dos Advogados do Brasil e respectivas seccionais; (g) 
Por manter sigilo de todas as informações a que tiver acesso durante a execução dos serviços; (h)  
Por eventuais cópias de documentos e dados a que tiver acesso no exercício da advocacia, 
estando ciente de que o armazenamento de documento, dados e informações somente deverá 
ser mantido para fins de estrito cumprimento de obrigação lega; (i) Por todo e qualquer ato 
relacionado à prestação dos serviços a que foi contratado; (j) A análise dos Casos que estiverem 
sob sua responsabilidade, bem como negociação de honorários e contratação junto ao respectivo 
cliente, não cabendo à Liberfly nenhuma responsabilidade por contratação ou atuação junto a 
esses Casos e clientes. 

 
8. CANAIS DE COMUNICAÇÃO: Os únicos canais de comunicação utilizados pela LiberFly são através do telefone 

de suporte e e-mail oficial, de forma que o Consumidor NÃO DEVE RESPONDER a qualquer tipo de solicitação 
de envio de dados pessoais, de sua conta, número de cartão, token, senha e outros que permitam sua 
utilização em nossa plataforma ou qualquer outra, sejam esses requeridos por SMS, Telefone, E-mail, 
WhatsApp, Redes Sociais ou qualquer outro meio de contato, responsabilizando-se o Consumidor, única e 
exclusivamente pelos danos dali decorrentes. 

 
9. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS: O tratamento dos Dados Pessoais realizado durante os Serviços se dará 

de acordo com a legislação brasileira vigente aplicável, bem como as legislações estrangeiras, estando as 
regras e disposições devidamente explicitadas no Aviso de Privacidade constante da plataforma.  
9.1. Política de Privacidade: Para contratar os Serviços, o Consumidor deverá conhecer nossos Termos de Uso 

e nossa Política de Privacidade, a qual integra estes Termos de Uso e deverá ser lida com atenção. 
9.1.1. A Política de Privacidade estabelece informações sobre as condições em que a Liberfly realiza o 

tratamento dos dados pessoais dos Consumidores durante os Serviços, bem como informações 
sobre os seus direitos enquanto titular desses dados. 

9.2. Tratamento de Dados: A fim de possibilitar a integral execução dos serviços que compõem o objeto 
contratual, a LiberFly está expressamente autorizada a realizar o tratamento dos dados pessoais 
fornecidos em função destes Termos e Condições, incluindo todas e quaisquer peças processuais, 
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contratos, e-mails, cartas e demais documentações relativas ao objeto desta contratação, total 
cumprimento e respeito às exigências dispostas na LGPD.  

9.3. Coleta de Dados: A pedido da LiberFly, o Consumidor ou seus companheiros de viagem fornecerão à 
LiberFly todos os dados ou informações necessárias para a execução do Acordo, agindo sempre de boa-
fé e com espírito colaborativo para que a LiberFly possa garantir a defesa dos interesses do crédito cedido. 
9.3.1. Como adquirente de direitos creditórios, a LiberFly coleta e armazena informações e dados 

pessoais fornecidos pelo Consumidor, que incluem, sem limitação: (i) Nome completo; (ii) E-mail; 
(iii) Telefone; (iv) Narrativa da violação de seus direitos; (v) Documentos que comprovem a 
narrativa. 

9.4. Finalidade: O Consumidor autoriza a LiberFly a coletar dados pessoais para fins de prestação dos Serviços, 
bem como para fins de disponibilização no Diretório de Advogados, estatísticos, de administração e 
comunicação, de administração de segurança, de segurança física, de sistemas de autenticação e 
autorização, de sistemas de suporte, de colaboração no âmbito de projetos internos, de equipes e de 
atividades organizacionais. 

9.5. Armazenamento: Os dados do Consumidor serão armazenados pelo tempo necessário para o 
cumprimento das finalidades às quais foram coletados, de modo que, quando atingirem sua finalidade, 
poderão ser eliminados.  
9.5.1. Exclusão: Todos os dados pessoais coletados poderão ser excluídos a livre critério da LiberFly ou, 

quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação vigente 
sempre que solicitado expressamente pelo Cedente, nos termos já previstos neste instrumento. 

9.5.1.1. O Consumidor poderá solicitar a exclusão de seus dados através do e-mail 
contato@liberfly.com.br, exceto nas hipóteses de necessidade de cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória e para o exercício de direitos em processos judiciais, extrajudiciais ou 
administrativos. 

9.6. Compartilhamento: Os dados do Consumidor poderão ser compartilhados com empresas, organizações 
ou terceiros nos casos (i) em que o Consumidor consinta com o compartilhamento, (ii) em que haja 
necessidade para realização do negócio, (iii) caso seja estabelecido em leis e regulamentos aplicáveis, 
ou; (iv) quando seja possível melhorar a sua experiência com nossos serviços. 

9.7. Medidas de Segurança: Sem prejuízo das disposições constantes do Aviso de Privacidade, a Liberfly se 
compromete em manter um programa de segurança de dados, que contemple medidas adequadas do 
ponto de vista técnico, físico e de governança necessários para proteger a privacidade, confidencialidade 
e integridade dos Dados dos Consumidores. 
9.7.1. A LiberFly se responsabiliza pelos dados eventualmente armazenados e assegura a segurança 

destes por possuir processos internos de governança para a proteção dos dados, devendo o 
Advogado Licenciado, na execução e utilização dos dados eventualmente fornecidos, observar a 
LGPD e as premissas de governança. 

9.8. Autoridades competentes: Os dados do Consumidor serão preservados pela Liberfly para uso das 
autoridades competentes, conforme legislação vigente, caso a Liberfly seja notificada ou acionada por 
cliente, escritório de advocacia parceiro ou terceiro pela violação de direitos de terceiros decorrente da 
má prestação dos serviços. 

9.9. Direitos: O Consumidor poderá, a qualquer tempo, exercer os seus direitos previstos na Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), bastando, para tanto, efetuar a solicitação por meio do e-
mail contato@liberfly.com.br. 
 

10. CONFIDENCIALIDADE: Toda e qualquer informação do Consumidor a que a LiberFly venha a ter acesso durante 
a prestação de serviços será considerada como estritamente confidencial pela LiberFly, que se obriga a não 
revelar a terceiros e deverá ser utilizada única e exclusivamente para os serviços contratados. 
10.1. A LiberFly se obriga a manter o mais absoluto sigilo sobre todo o conteúdo deste ajuste e sobre os dados 

e informações relativos à prestação dos serviços, e assegura que possui ferramentas de segurança aptas 
a garantir a integridade e a confidencialidade do recolhimento, registro, armazenamento e utilização de 
quaisquer dados pessoais dos Consumidores, adotando as cautelas exigidas por legislações em vigor ou 
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normas que venham a ser implementadas após a ciência e concordância com estes Termos, 
responsabilizando-se na medida de sua culpabilidade, pelo vazamento indevido destes dados. 

10.2. A LiberFly, após o término do relacionamento com o Consumidor, se obriga a não revelar a qualquer 
pessoa, firma ou corporação quaisquer dados ou informações dos Consumidores. 

10.3. As obrigações previstas nesta cláusula permanecerão vigentes após o término ou a rescisão deste 
contrato; 

 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS: A LiberFly está autorizada a alterar os presentes Termos e a Lista de Preços, podendo 

também estabelecer condições adicionais a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, não serão 
aplicadas ao Consumidor alterações com efeito prejudicial ao seu caso. 
11.1. Transferência de Direitos e Obrigações: Os direitos e obrigações relacionados inteiramente ou 

parcialmente com qualquer Ação Legal submetida poderão ser transferidos sem restrições pela 
LiberFly a qualquer entidade do grupo LiberFly e por esta a terceiros. 

11.2. Vigência: Estes Termos vigerão por prazo indeterminado a partir do aceite do Consumidor.  
11.3. Tolerância:  A eventual tolerância quanto ao inexato ou impontual cumprimento das obrigações 

dispostas nestes Termos valerão tão somente de forma isolada, não constituindo renúncia ou novação 
de qualquer espécie. 

11.4. Renúncia: Qualquer falha para impor ou exercer qualquer direito, prerrogativa ou faculdade 
assegurados por estes Termos ou pela legislação aplicável, incluindo direitos conexos, não constitui 
renúncia a tais direitos, prerrogativas ou faculdades. 

11.5. Nulidade ou Ineficácia: Caso qualquer disposição destes Termos se torne nula ou ineficaz, a validade 
ou eficácia das disposições restantes não serão afetadas, permanecendo em pleno vigor e efeito. 

11.6. Lei e Foro: Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com a legislação da República 
Federativa do Brasil. No caso de qualquer reivindicação ou controvérsia decorrente destes Termos, ou 
a eles relacionada, as Partes elegem desde já o foro da Comarca de Vitória, Estado de Espírito Santo, 
para a solução da reivindicação ou controvérsia, com a exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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