
 
 

TERMO DE USO DA PLATAFORMA APOIA 
 
 
Pelo presente Termo de Uso (“TERMO”), o doador (“DOADOR”) declara para os devidos fins, 
que está ciente, de acordo e adere à todas as condições previstas neste TERMO sobre a 
plataforma de arrecadação de doações sociais, eleitorais e campanhas diversas, de 
propriedade de Goiá Serviços Digitais Ltda., com sede na Rua Alexandre Calamo, 80, 
apartamento 81 E, Jaguaré, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP:05347-030, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.373.369/0001-04, doravante denominada “APOIA”.  
 
Por este TERMO, o DOADOR concorda que, ao utilizar a plataforma APOIA, automaticamente 
aderirá e concordará em se submeter integralmente às condições do presente TERMO e a 
qualquer de suas alterações futuras.  
 
A aceitação destes termos e condições gerais é absolutamente indispensável à utilização da 
plataforma APOIA. O DOADOR deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as 
condições estabelecidas no TERMO, antes de realizar o seu cadastro como DOADOR da 
APOIA. Em caso de dúvidas, acesse nossa aba de “Fale conosco”. 
 
 

 I.DO CADASTRO  
 
Ao criar o perfil como DOADOR, este estará expressamente declarando que concorda e 
submete-se a todas as disposições deste TERMO, contratando com a APOIA para todos os 
fins de direito.  
 
 

 II.DO OBJETO DA PLATAFORMA APOIA  
 
O Doador se declara ciente de que a APOIA promove técnicas e serviços de financiamento 
coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, 
nos termos da Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 (“Lei n.º 9.504/1997”), conforme 
alterada, para viabilizar a prestação de serviços de captação de doações para causas sociais, 
campanhas eleitorais e outros projetos, por meio da sua plataforma APOIA (“Serviços”).  
 
A plataforma APOIA possui abrangência de âmbito nacional e os Serviços estão disponíveis 
para ONGS, negócios sociais, candidatos políticos, artistas, entre outras iniciativas. 
 
 

III.OBRIGAÇÕES DO DOADOR 
 
O DOADOR se obriga, por meio do aceite deste TERMO e sob as penas da lei, a efetuar 
doações somente com recursos provenientes de contas bancárias vinculadas aos CPF’s 
informados, seja por meio de boleto, cartão de crédito ou cartão de débito.  
 
O DOADOR deverá observar todas as disposições deste TERMO.  
 
 

 



 
IV.OBRIGAÇÕES DA APOIA  
 
A APOIA obriga-se a emitir uma notificação para o e-mail cadastrado pelos DOADORES a cada 
doação efetivada, contendo: (1) data da doação; (2) identificação do doador, com CPF ou 
CNPJ; (3) identificação da causa beneficiada com a doação; (4) valor doado; (5) forma de 
pagamento; (6) identificação da empresa arrecadadora (SOLAR SOCIAL), com indicação de 
sua razão social e CNPJ; (7) valor líquido de repasse conforme especificado no site da SOLAR 
SOCIAL; e (8) data prevista para o repasse da doação pela instituição arrecadadora, conforme 
prazo mencionado no site da empresa. 
 
A APOIA obriga-se a disponibilizar, na página de cada Causa Social, Candidato Político, Artista 
ou Campanha de Arrecadação, a lista com identificação dos DOADORES e das respectivas 
quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação.  
 
Uma prestação de contas mensal também será publicada na página de prestação de contas 
da SOLAR SOCIAL, no link www.solarsocial.net/transparencia   
 
A APOIA cobrará as seguintes taxas administrativas para a prestação dos Serviços a cada 
doação efetivada pelas respectivas modalidades entre 8 e 8.5% do valor total da transação.  
 
 

V.PROIBIÇÕES 
 
A plataforma APOIA e os Serviços não poderão ser utilizados para a prática de atos 
considerados ilegais, abusivos e/ou contrários à moral e aos bons costumes. Caso qualquer 
conduta fuja do padrão ou torne-se suspeita perante a APOIA, esta se reserva o direito de 
rescindir o TERMO, comunicar os fatos às autoridades competentes e, se for o caso, devolver 
os valores já arrecadados aos respectivos DOADORES.  
 
 

VI.LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
A APOIA não se responsabiliza por quaisquer atos dos DOADORES que não tenham ligação 
direta com o processamento das doações e à disponibilização dos recursos doados àqueles 
de direito.  
 
 

VII.PRIVACIDADE  
 
Os DOADORES que inserirem quaisquer dados na plataforma APOIA autorizam, desde já, que 
essa forneça-os gratuita ou onerosamente para quaisquer parceiros, clientes ou 
fornecedores estratégicos. 
 
 

VIII.PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Quando da realização da doação, aos usuários é outorgada uma licença de uso pessoal, 
revogável e intransferível para a utilização da plataforma APOIA, permanecendo os direitos 
de propriedade intelectual inerentes ao software e demais ferramentas tecnológicas, 
marcas, patentes e logotipos como de exclusiva e integral propriedade da APOIA.  

http://www.solarsocial.net/transparencia


 
 

IX.ALTERAÇÕES 
 
A APOIA se reserva o direito de alterar o presente TERMO, bem como a introduzir 
modificações na plataforma APOIA, nos Serviços e demais funcionalidades disponibilizadas 
a qualquer tempo. 
 
 

X.COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
 
Toda e qualquer comunicação escrita enviada pelo DOADOR para a APOIA deverá ser 
encaminhada para o endereço de sua sede social. A APOIA poderá enviar avisos, 
comunicações e notificações ao endereço físico e/ou eletrônico do DOADOR indicado no seu 
cadastro bem como através da área restrita do DOADOR na plataforma da APOIA.  
 
 

XI.LEI E FORO  
 
O presente TERMO é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito como 
competente para dirimir quaisquer dúvidas e questões oriundas do presente TERMO, o 
Fórum da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 


