
 
 

Termos de Uso, Direito e Responsabilidade. 

 

O presente termo de uso, direito e responsabilidade se presta a dar ciência aos 

anunciantes sobre as políticas de uso do site arenadoprazer.com.br, o objeto da 

prestação dos serviços e a delimitação dos direitos e responsabilidades dos anunciantes 

e usuários do site. 

  

1. O site (arenadoprazer.com.br) tem como único objeto a prestação de serviço de 

classificados de anúncios de acompanhantes para maiores de 18 anos, não sendo o site 

responsável, interessado ou intermediador das contratações entre anunciantes e usuários 

do site, limitando-se apenas a divulgar – com autorização expressa do precursor – os 

seus anúncios, mediante a cobrança de uma taxa de anúncio e manutenção do 

classificado. 

2. O site não é responsável pelo contato entre anunciantes e interessados, sendo de 

responsabilidade dos anunciantes a manutenção e atualização de seus contatos para a 

comunicação direta com os envolvidos, não se responsabilizando, inclusive, pelos 

serviços prestados por nossos anunciantes. 

3. Todas as informações divulgadas pelos anunciantes em nosso site são de sua 

livre autoria e responsabilidade, como nomes artísticos, telefones, dados pessoais, textos 

descritivos, fotos, áudios e vídeos. 

3.1. Todas as informações pessoais fornecidas pelos anunciantes no momento 

de seu cadastro, tais como, nome, RG, CPF e endereço, serão mantidas em total sigilo 

pelo site arenadoprazer.com.br. 

4. Os anúncios somente serão divulgado após a confirmação de todas as 

informações e o pagamento da taxa de anúncio e manutenção, que seguirão os seguintes 

planos e condições: 

4.1. Plano Basic – Fornece ao anunciante o direito de divulgar até 05 fotos em 

seu perfil (preços e condições de pagamento serão disponibilizados na “etapa de 

pagamento”). 



 
 

4.2. Plano VIP – fornece ao anunciante o direito de divulgar até 15 fotos em 

seu perfil, que contará também com um layout exclusivo VIP e maior destaque em 

nossa tela inicial de buscas (preços e condições de pagamento serão disponibilizados na 

“etapa de pagamento”). 

5. Caso o pagamento ocorra através de depósito bancário ou boleto bancário 

(quando disponível), as informações somente serão liberadas no site após a confirmação 

do depósito/pagamento em nossos sistemas, no prazo máximo de 3 dias úteis. 

6. Se porventura o anunciante deixar de quitar os valores devidos, seu perfil será, 

após 3 dias da ausência de pagamento, retirado do site, somente sendo reativado através 

de novo cadastro e pagamento. 

7. Caso haja qualquer violação a direito e propriedade autoral, o site 

arenadoprazer.com.br compromete-se a retirá-los do ar, mediante prévio contato do 

interessado, justificando e comprovando a propriedade do material divulgado e 

reclamado, não sendo responsável, sob hipótese alguma, por qualquer ressarcimento 

derivado do uso de referidas imagens pelos anunciantes. 

8. Os vídeos e imagens publicados neste site estão protegidos pela Lei de Direito 

Autoral e Propriedade Intelectual (Lei 9610/98) sendo vedada a reprodução ou uso das 

imagens e marcas pertencentes ao site arenadoprazer.com.br, sob pena de serem 

tomadas as medidas judiciais cabíveis. 

9. Não serão admitidas a divulgação de imagens e vídeos de menores de 18 anos, 

em consonância com o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo o 

responsável pela divulgação, responsabilizado civil e criminalmente. 

10. Para o cadastro e divulgação dos anúncios, o anunciante concorda 

expressamente com este termo de uso, direito e responsabilidade, isentando o site por 

qualquer ato ou omissão provocados por si (anunciante), que declara ainda, nesta 

oportunidade, que possui 18 anos completos, ou mais (art. 5°, CC), sob pena de 

responder criminalmente pelos crimes de falsificação de documentos, falsidade 

ideológica ou uso de documento falso. 

  


