
TERMOS E CONDIÇÕES 

Para fornecimento de serviços de consultoria, conteúdo e promoções por meio de 

assinatura 

Este site é operado por Dany Peres Design, inscrita no CNPJ sob o nº.: 

22.260.807/0001-04 (“Scrap Fora da Caixa”, “Nós” e “Nosso”) (entidade 

responsável para os efeitos da legislação). O endereço físico e demais 

informações para contato podem ser localizadas neste Termo, no item 

“Atendimento ao Assinante”. 

1. Objetivo 

Os termos e condições deste documento (“Termo de Aceite”) têm por 

objetivo estabelecer as regras para regular o fornecimento de 

serviços, materiais e promoções, mediante assinatura, ao 

Contratante de tal serviço (“Você”, incluídas as variações “Seu(s)”) e 

prestados pelo Scrap Fora da Caixa , além da forma de prestação dos 

serviços, planos de assinatura, preços, condições de pagamento, Seus 

direitos e demais informações que sejam de Seu interesse e que 

possam impactar a sua experiência. 

O Scrap Fora da Caixa é um serviço personalizado de serviços, 

materiais e promoções, voltados, sobretudo, ao ramos do 

Scrapbooking, conforme previsto neste Termo. 

Nada neste Termo tem a intenção de afetar Seus direitos garantidos 

por lei. Se houver alguma dúvida quanto à prevalência entre tais 

direitos e este Termo, Seus direitos garantidos pela lei prevalecerão. 

Ao contratar os Serviços e realizar a adesão a este Termo de Aceite, 

Você está concordando integralmente com este Termo e com as 

condições nele estabelecidas, por isso é importante que Você o leia 

com muita atenção. 

2. Sumário deste Termo 

Este Termo é dividido nos seguintes tópicos: 

1. Objetivo 

2. Sumário deste Termo 

3. Definições 



4. Adesão 

5. Política de Privacidade 

6. Dos Serviços prestados pelo Scrap Fora da Caixa 

7. Da política de frete 

8. Forma e Condições de Pagamento 

9. Vigência, Renovação e Extinção / Política de Cancelamento 

10. Capacidade para Aceitar os Termos e Condições 

11. Obrigações e responsabilidades do Scrap Fora da Caixa 

12. Das Suas obrigações: 

13. Atendimento ao Assinante 

14. Disposições Finais 

Em razão da multiplicidade de Temas, recomendamos que leia 

atentamente a todos os tópicos deste Termo, e, em caso de dúvidas, 

entre em contato com o Scrap Fora da Caixa por intermédio dos canais 

de atendimento disponibilizados. 

3. Definições 

Além das definições anteriormente citadas, sempre que em letras 

maiúsculas, os termos abaixo indicados terão o significado que a 

seguir lhes é apontado, seja no plural ou no singular: 

(i) Assinatura: contraprestação mensal, conforme plano de Assinatura 

escolhido, que você paga pela fruição dos Serviços oferecidos 

pela Scrap Fora da Caixa e pelo recebimento dos Kits; 

(ii) Kit: conjunto de Materiais Promocionais e Brindes selecionados 

pelo Scrap Fora da Caixa e encaminhados bimestralmente em uma 

caixa para você, em razão da Assinatura, enquanto esta estiver 

vigente; 

(iii) Serviços: serviços periódicos de conteúdo, oferecidos pelo Scrap 

Fora da Caixa aos Assinantes, por meio de seu Website; 



(iv) Website: sítio na internet do Scrap Fora da Caixa, situado no 

endereço https://www.danyperes.com.br/clube-de-assinaturas, 

controlado Dany Peres Design, com sede no Brasil. Por esta razão, 

o Scrap Fora da Caixa não garante que o Website esteja disponível 

para acesso em outros países. Se você acessar o Website e contratar 

os Serviços em outras jurisdições, o faz por conta própria e é 

responsável pelo fiel cumprimento da legislação local, isentando 

o Scrap Fora da Caixa de qualquer responsabilidade; 

4. Adesão 

O Scrap Fora da Caixa é um serviço personalizado de serviços, 

materiais e promoções, voltados, sobretudo, ao ramos do 

Scrapbooking Referida prestação se dá por intermédio de vários 

Planos de Assinatura que poderão ser contratados por Você, a Seu 

critério: (i) Plano Mensal; (ii) Plano Semestral; e, (iii) Plano Anual, 

conforme detalhados neste Termo. 

Ao contratar os Serviços, Você confirma que concorda com: (i) a 

Política de Privacidade do Scrap Fora da Caixa e autoriza que Seus 

dados sejam utilizados de acordo com tal política e com (ii) este Termo, 

de acordo com o plano escolhido por Você. 

Para ter acesso a quaisquer dos Serviços, independentemente do 

Plano de Assinatura, Você precisará ter criado e manter ativa uma 

Conta no site da Dany Peres Design, mediante os termos da Política 

de Privacidade do Scrap Fora da Caixa, por esta razão é necessário, 

ao acessar o Website e escolher o Plano pelo qual deseja Assinar os 

serviços prestados pelo Scrap Fora da Caixa. 

Após isso, você deverá concluir o Seu cadastro, informar os dados para 

cobrança, aceitar os termos e condições aqui previstos e manifestar 

sua concordância com a Política de Privacidade do Scrap Fora da 

Caixa. 

Concluídos os passos acima indicados, e confirmado o 

pagamento, este Termo de Aceite considerar-se-á celebrado e 

obrigatório entre as Partes, sendo certo que, assim procedendo, 

Você declara ter lido e compreendido todos os termos e condições 

deste documento, razão pela qual é recomendável que Você 

imprima uma cópia deste Termo de Aceite para futura referência. 

O Scrap Fora da Caixa, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, 

poderá revisar e alterar este Termo de Aceite, documentos correlatos, 

https://www.danyperes.com.br/clube-de-assinaturas


regras e condições informadas a Você no ato da sua Assinatura e 

demais documentos mencionados neste Termo. O Scrap Fora da 

Caixa, sempre que possível, mas não obrigatoriamente, desde que 

dentro da legislação aplicável, informará para você sobre mudanças 

neste Termo e nas condições aqui previstas e em sua Política de 

Privacidade. Como esta informação é discricionária, Você deverá 

consultar e reler tais documentos periodicamente e cumprir tais 

revisões ou alterações. As versões mais atualizadas estarão 

disponíveis nos Websites mencionados acima e, ao acessar o Website 

com Seu usuário e senha, poderá ser requerido que Você aceite 

novamente e eletronicamente os novos termos e condições. As 

alterações a este Termo de Aceite que importem em ônus financeiro 

serão feitas mediante comunicação prévia, com pelo menos 30 dias de 

antecedência da data em que as alterações se apliquem a Você. 

5. Política de Privacidade 

O Scrap Fora da Caixa possui política expressa sobre como realiza a 

coleta e o tratamento dos dados pessoais obtidos de Você por meio 

do Website, sua Assinatura e demais meios de contato com o Scrap 

Fora da Caixa. As informações de cadastro e demais informações 

estão sujeitas ao tratamento definido na referida Política. 

Para maiores informações, favor consultar o documento “Política de 

Privacidade”, acessível por meio do 

link: https://www.danyperes.com.br/pol%C3%ADtica-privacidade. Tal 

documento constitui parte integrante e indissociável do presente 

Termo e deverá ser lido atentamente por você. 

Na hipótese das disposições contidas nos Termos e Condições que 

conflitarem com as disposições previstas na Política de Privacidade, 

observar-se-á o disposto no documento que trate do tema com maior 

especificidade. 

6. Dos Serviços prestados pelo Scrap Fora da Caixa 

Integram os Serviços oferecidos a Você, pelo Scrap Fora da Caixa, 

entre outros, o fornecimento de materiais de Scrapbooking, 

produzidos pela Dany Peres Design ou por empresas parceiras, que 

podem estar associados a um projeto de Scrapbooking, produzido 

pela Dany Peres e cuja aula será disponibilizada no site da Dany Peres 

Design. 

https://www.danyperes.com.br/pol%C3%ADtica-privacidade


(i) os Kits conterão materiais aleatórios, escolhidos a critério exclusivo 

do Scrap Fora da Caixa, e serão enviados bimestralmente, conforme 

o plano de Assinatura escolhido, ao endereço indicado por Você, no 

momento de Seu cadastro e após concluída a sua adesão; 

(ii) o primeiro Kit será despachado até o final do mês seguinte ao da 

data em que realizada a Assinatura e concluída a Adesão, podendo 

levar, na primeira entrega, até 60 (sessenta) dias para ser entregue 

para Você, contados da data em que concluída a Adesão e confirmado 

o pagamento; 

(iii) Após a primeira entrega, o Kit seguinte será despachado 60 

(sessenta dias) depois da data de despacho do primeiro kit, 

caracterizando a entrega bimestral das caixas. Entretanto, em que 

pese os prazos aqui estipulados e com os quais Você declara 

concordância, o Scrap Fora da Caixa envidará os melhores esforços a 

fim de que a entrega se dê com a maior brevidade possível; 

(iv) a entrega dos Kits ocorrerá no endereço informado por Você em 

Seu cadastro no Website, por intermédio da modalidade de entrega 

escolhida por você, Correios ou Jadlog. Caso a empresa responsável 

pela entrega do Kit não localize o endereço cadastrado por Você, o Kit 

será devolvido à sede do Scrap Fora da Caixa. Neste caso, Você 

poderá requerer, em até 20 (vinte) dias, após a última tentativa de 

entrega do Kit por parte do Scrap Fora da Caixa, a entrega do referido 

Kit. O Kit será despachado em até 30 (trinta) dias corridos contados da 

data do recebimento pelo Scrap Fora da Caixa da sua comunicação, 

informando o Seu desejo de receber o Kit. Caso Você não manifeste o 

desejo de receber o Kit em até 20 (vinte) dias, contados do envio da 

comunicação da impossibilidade da entrega pelo Scrap Fora da 

Caixa, esta poderá dar ao respectivo Kit outro destino, a Seu exclusivo 

critério. Neste caso, não haverá dever de envio de um novo Kit 

referente a mesma edição, sendo possibilitado o reembolso e estorno 

dos valores referentes a edição cuja entrega não se efetivou. 

(v) Salvo em caso de avarias nos itens, identificados no momento da 

entrega, não será aceita a devolução de Kits ou de qualquer dos 

Brindes, Amostras, Produtos, Itens ou quaisquer materiais neles 

contidos, após a confirmação de entrega no Seu endereço, em 

qualquer hipótese; 

(vi) o recebimento do Kit por Você, Seu parente ou pessoa por Você 

autorizada, somente deverá ser feito se a caixa estiver intacta, não 



serão realizados pelo Scrap Fora da Caixa quaisquer reembolsos, 

trocas, devoluções ou estornos referentes a qualquer item que 

componha o Kit, razão pela qual sua conferência deve ser realizado no 

ato da entrega, e, caso verifique alguma inconsistência, o recebimento 

deve ser recusado; 

(vii) Você, desde já, autoriza o Scrap Fora da Caixa a divulgar as 

informações coletadas por meio de tais questionários aos seus 

parceiros comerciais. Neste caso, o Scrap Fora da Caixa envidará os 

melhores esforços para manter as informações anonimizadas, porém, 

não poderá garantir que nenhum dado que possa identificá-lo ou 

torná-lo identificável, não será transferido, o que, desde já, Você 

informa deter ciência e autoriza ao Scrap Fora da Caixa fazê-lo. 

Para maiores informações, favor consultar o documento “Política de 

Privacidade”, acessível em nosso site; 

(viii) caso o Kit não tenha sido entregue, a entrega tenha sido 

recusada em razão de avarias ou vícios ou o Kit tenha se extraviado, é 

assegurado a Você o direito de requerer, por meio dos canais de 

comunicação disponibilizados, a entrega de novo Kit. Antes da 

postagem deste novo Kit, e, sendo o caso, o Scrap Fora da 

Caixa poderá analisar a existência de justo motivo para a recusa na 

entrega, e verificar se procederá ao envio de um novo Kit ou do mesmo 

Kit já enviado, caso não verifique motivos relevantes para a recusa no 

recebimento. Sendo decidido pelo Scrap Fora da Caixa pelo envio de 

um novo Kit, este novo Kit será despachado em até 15 (quinze) dias 

contados da data de confirmação, pelo Scrap Fora da Caixa, da não 

entrega do Kit, e será entregue em até 30 (trinta) dias a contar da data 

da nova postagem. Nesse caso, Você poderá ainda, em substituição a 

entrega deste Kit, solicitar o estorno do valor cobrado pelo Kit, ao invés 

de um novo envio, que será efetuado em Seu cartão de crédito 

utilizado como meio de pagamento, e será enviado para o meio de 

processamento de pagamento em até 15 (quinze) dias contados da 

data da sua manifestação solicitando o estorno. Porém, a efetivação 

do estorno em sua fatura depende de fatores externos ao Scrap Fora 

da Caixa, como data de fechamento de sua fatura, regras instituídas 

pela bandeira do Seu cartão, e critérios do emissor. Na hipótese de 

Você não ter realizado o pagamento via Cartão de Crédito ou caso o 

cartão de crédito já não estar mais disponível, o Scrap Fora da 

Caixa poderá realizar o reembolso dos valores em conta, o qual será 

realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, da data em que acatado o 

pedido de reembolso. 



7. Da política de frete 

O frete do Scrap Fora da Caixa é gratuito, estando incluído no preços 

dos planos oferecidos. 

Caso; (i) Você solicite a alteração do endereço; (ii) o endereço deixe de 

ser atendido de forma gratuita por ato unilateral do Scrap Fora da 

Caixa; ou, (iii) o valor do frete sofra um aumento, enquanto sua 

Assinatura estiver vigente; as alterações de preço do frete serão 

aplicadas somente 30 (trinta) dias após o envio da notificação a Você. 

Na hipótese de Você não concordar com essa cobrança adicional de 

frete, Você poderá cancelar a Assinatura, sem qualquer ônus, em até 

07 (sete) dias do recebimento das informações sobre os custos 

adicionais. Esta regra aplica-se apenas para a primeira entrega, uma 

vez que esse valor adicional já será de Seu conhecimento nas demais. 

Você declara e garante que caso concorde com a cobrança do 

adicional do frete, dispõe de recursos suficientes para realizar o 

pagamento de forma antecipada ao envio do Kit, não havendo 

qualquer obrigação por parte do Scrap Fora da Caixa de enviar o Kits 

caso não haja o pagamento do frete. 

8. Forma e Condições de Pagamento 

O preço da Assinatura e condições de pagamento pelos Serviços é 

àquele aceito por Você, e informado pelo Scrap Fora da Caixa, no 

momento da Adesão, que faz parte integrante deste Termo de Aceite. 

O Scrap Fora da Caixa oferece vários planos de Assinatura, sendo 

que cada plano de Assinatura terá valores, condições de pagamento, 

cobrança, renovação e especificidades próprias, conforme informado 

neste Termo e cujas condições serão previamente informadas a Você 

no momento da Assinatura e da Adesão. 

Independentemente do plano de Assinatura escolhido, os 

pagamentos da Assinatura, durante a vigência da Assinatura e deste 

Termo de Aceite, serão realizados mensalmente por Você, sendo o 

primeiro pagamento devido na data da Adesão e os demais nos meses 

subsequentes, conforme métodos de pagamento aceitos pelo Scrap 

Fora da Caixa. 

Os pagamentos da Assinatura, durante a vigência desta e deste Termo 

de Aceite, serão realizados mensalmente, na modalidade de 

pagamento recorrente. Caso o Scrap Fora da Caixa não obtenha 



êxito em realizar a cobrança da mensalidade em Seu cartão de crédito, 

Você continua responsável por todos os valores não pagos. Se um 

pagamento não for liquidado com sucesso, devido à perda de 

validade, insuficiência de fundos ou qualquer outro motivo, 

poderemos cancelar o Seu acesso ao serviço até que consigamos fazer 

a cobrança de uma Forma de Pagamento válida. Para tanto, o Scrap 

Fora da Caixa, após a realização de tentativas de cobrança em cartão 

de crédito, por mera liberalidade, enviar-lhe-á uma cobrança via 

boleto bancário, o qual será enviado para os Seus contatos eletrônicos 

constantes no Seu cadastro e informado por você no momento da 

Adesão e vinculados a sua Assinatura (inclusive e-mail; SMS, sua área 

de assinatura, entre outros que o Scrap Fora da Caixa entender 

serem necessários), para pagamento em até 03 (três) dias úteis 

(considerando o calendário da Capital do Estado de São Paulo, para 

tanto não serão considerados os feriados locais fora da Cidade de São 

Paulo/SP). O Scrap Fora da Caixa não enviará o boleto em formato 

físico para o Seu endereço. Na eventualidade de não haver o 

pagamento do boleto bancário dentro do prazo estabelecido, a sua 

Assinatura será cancelada, e, caso o plano ainda esteja vigente, 

havendo valores devidos, inclusive a título da multa pela rescisão 

antecipada, fica desde já autorizada a cobrança pelo Scrap Fora da 

Caixa referente aos valores eventualmente devidos por intermédio 

dos meios legais disponíveis, inclusive sua inclusão junto aos cadastro 

de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito e Birôs de 

Crédito – tais como Serasa e SPC -, e demais medidas cabíveis para 

satisfação do crédito. 

A possibilidade de que um pagamento possa ser realizado via boleto 

bancário, seguindo o procedimento estabelecido neste Termo, não 

significa qualquer alteração do método de pagamento informado no 

momento do Seu cadastro e Adesão a este Termo, tratando-se de 

mera liberalidade por parte do Scrap Fora da Caixa, que no mês 

seguinte providenciará a cobrança novamente no cartão de crédito, tal 

qual informado neste Termo. 

O envio dos kits somente ocorrerá após a confirmação do pagamento 

dos valores, caso a cobrança não tenha ocorrido de uma única vez de 

forma parcelada. Neste caso, eventual atraso na entrega, em 

descumprimento aos prazos estabelecidos neste Termo, não será de 

responsabilidade do Scrap Fora da Caixa. 

De tempos em tempos, poderemos alterar nossos planos de 

Assinatura e os preços de nossos serviços. Os valores da Assinatura 



poderão ser revisados periodicamente para melhor adequação ao 

contínuo aprimoramento de nossos serviços. Nós também 

poderemos ajustar o valor de sua assinatura anualmente, ou com 

maior frequência, conforme permitido pela legislação vigente, de 

acordo com a inflação estabelecida no período e índices oficiais 

aplicáveis. Quaisquer alterações de preço ou alterações em Seus 

planos de Assinatura serão aplicadas somente 30 (trinta) dias após o 

envio da notificação a você. Esta previsão não se aplica para os casos 

onde haja a Assinatura com cupons ou códigos promocionais, e haja o 

reestabelecimento aos valores originais, pois, neste caso, o valor 

original já será de seu conhecimento no momento da contratação. 

Caso Você não concorde com a alteração dos valores, Você poderá 

cancelar a Assinatura, sem qualquer ônus, em até 07 (sete) dias do 

recebimento das informações sobre os custos adicionais. Findo o 

prazo sem que haja o cancelamento dos serviços, e sem que o 

cancelamento tenha ocorrido, o novo valor será considerado aceito e 

passará a ser cobrado nas faturas seguintes. 

9. Vigência, Renovação e Extinção / Política de Cancelamento 

Conforme os Planos de Assinatura, este Termo de Aceite é celebrado 

pelo prazo de: (i) 06 (seis) meses; ou, (ii) 12 (doze) meses; conforme 

opção que Você escolheu na data de Adesão, renovação ou por 

solicitação Sua para alteração e disponíveis no Website, tendo 

recebido as condições comerciais vantajosas oferecidos pelo Scrap 

Fora da Caixa e mencionadas neste Termo de Aceite e demais 

comunicações com o Scrap Fora da Caixa, razão pela qual Você se 

compromete a permanecer como assinante do Scrap Fora da Caixa, 

pelo prazo mínimo do Seu Plano de Assinatura (“Prazo de 

Permanência”), contados da data de início da sua Assinatura e da 

Adesão a este Termo. 

Você poderá cancelar a Assinatura no prazo de 07 (sete) dias a contar 

da data de adesão ou da data do recebimento do primeiro Kit, por 

meio dos canais de comunicação disponibilizados – constantes neste 

Termo. Na hipótese de ter sido realizada a entrega do primeiro Kit, 

o Scrap Fora da Caixa gerará um código de devolução gratuita ou 

providenciará a coleta do Kit para que retorne até sua sede para 

conferência quanto aos Brindes, Amostras, produtos e itens 

constantes no Kit. A devolução de quaisquer valores somente ocorrerá 

após a conferência pelo Scrap Fora da Caixa. 



Após isso, no caso do cancelamento ter se operado dentro dos 07 

(sete) dias a contar da data de adesão ou da data do recebimento 

do primeiro Kit, o Scrap Fora da Caixa providenciará o estorno, 

reembolso ou, de alguma forma, a restituição dos valores que Você 

pagou. Você declara ter ciência de que a efetivação do estorno em 

cartão de crédito depende de fatores externos ao Scrap Fora da 

Caixa, tais como data de fechamento de sua fatura, regras instituídas 

pela bandeira do Seu cartão, e critérios do emissor, e quaisquer 

reivindicações quanto a data de efetivação do estorno devem ser 

realizadas diretamente no instituidor do arranjo de pagamento, 

considerando-se para tanto a bandeira de Seu cartão ou o emissor 

dele. 

Por tratar-se de um serviço de assinatura, a Assinatura poderá ser 

cancelada, a qualquer tempo, mediante a cobrança de multa 

contratual dos seguintes percentuais dos valores dos Plano de 

Assinatura: 

(i) Se adquirida a assinatura de 6 (seis) meses: a multa contratual será 

de 21,88% do valor da Assinatura, dividido pelo tempo total do 

contrato, 06 (seis) meses, multiplicado pelo número de meses 

restantes para o término do contrato, se já efetuada a cobrança no 

cartão de crédito o valor poderá ser descontado de eventual saldo a 

ser estornado. Caso não haja valores à serem estornados, o Scrap 

Fora da Caixa poderá realizar a cobrança do saldo em cartão de 

crédito. Na hipótese de não haver saldo em cartão de crédito, o Scrap 

Fora da Caixa poderá realizar duas tentativas de cobrança em cartão 

de crédito, e, caso não obtenha êxito, enviar-lhe-á uma cobrança via 

boleto bancário, o qual será enviado para os Seus contatos eletrônicos 

constantes no Seu cadastro e informado por você no momento da 

Adesão e vinculados a sua Assinatura (inclusive e-mail; SMS, entre 

outros que o Scrap Fora da Caixa entender serem necessários). para 

pagamento em até 03 (três) dias úteis. O Scrap Fora da 

Caixa não enviará o boleto em formato físico para o Seu endereço. 

Na eventualidade de não haver o pagamento do boleto bancário 

dentro do prazo estabelecido inclusive sua inclusão junto aos 

cadastros de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito e 

Birôs de Crédito – tais como Serasa e SPC - e demais medidas cabíveis 

para satisfação do crédito. 

(ii) Se adquirida a assinatura de 12 (doze) meses: a multa contratual 

será de 29,45% do valor da Assinatura, dividido pelo tempo total do 

contrato, 12 (doze) meses, multiplicado pelo número de meses 



restantes para o término do contrato, se já efetuada a cobrança no 

cartão de crédito o valor poderá ser descontado de eventual saldo a 

ser estornado. Caso não haja valores à serem estornados, o Scrap 

Fora da Caixa poderá realizar a cobrança do saldo em cartão de 

crédito. Na hipótese de não haver saldo em cartão de crédito, o Scrap 

Fora da Caixa poderá realizar duas tentativas de cobrança em cartão 

de crédito, e, caso não obtenha êxito, enviar-lhe-á uma cobrança via 

boleto bancário, o qual será enviado para os Seus contatos eletrônicos 

constantes no Seu cadastro e informado por você no momento da 

Adesão e vinculados a sua Assinatura (inclusive e-mail; SMS, entre 

outros que o Scrap Fora da Caixa entender serem necessários). para 

pagamento em até 03 (três) dias úteis. O Scrap Fora da 

Caixa não enviará o boleto em formato físico para o Seu endereço. 

Na eventualidade de não haver o pagamento do boleto bancário 

dentro do prazo estabelecido inclusive sua inclusão junto aos 

cadastros de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito e 

Birôs de Crédito – tais como Serasa e SPC - e demais medidas cabíveis 

para satisfação do crédito. 

Como exemplo, na hipótese de Você ter optado pela Assinatura Anual 

(12 meses) pelo valor hipotético de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 

cancele ela depois do 4º (quarto) mês e antes de completado o 5º 

(quinto) mês após a adesão, o valor da multa contratual será de R$ 

98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos) e o valor a ser 

estornado será de R$ 235,17 (duzentos e trinta e cinco reais e 

dezessete centavos). 

Para melhor ilustração, a fórmula seguinte (Multa Contratual = {{Valor 

de Compra / Período Total do Contrato}} x Tempo restante para o 

término do contrato) poderá ser seguida. O valor de Assinatura acima 

citado deve ser encarado apenas como um exemplo para melhor 

ilustração do cálculo de multa contratual, devendo ser substituído pelo 

valor da Assinatura pago no momento da Assinatura e Adesão a este 

Termo. 

Uma vez feito o cancelamento, Você receberá o(s) Kit(s) 

correspondente(s) ao último pagamento da Assinatura realizado, 

exceto na hipótese (i) acima, caso Você prefira o estorno à entrega do 

Kit. 

Na hipótese (i) acima, caso Você prefira a entrega do Kit ao estorno, a 

solicitação de cancelamento e a preferência pela entrega do Kit ao 

estorno deverá ser comunicada ao Scrap Fora da Caixa até o último 



dia do mês. Após esse prazo, o Kit será entregue e o estorno não será 

realizado. 

O cancelamento da Assinatura não ilide a responsabilidade das Partes 

de liquidarem as contraprestações que estiverem pendentes ao 

tempo do cancelamento, que permanecem exigíveis. 

Nós também poderemos cancelar a sua Assinatura se Você (i) infringir 

as regras deste Termo ou da Política de Privacidade; (ii) se Você fizer 

um uso não autorizado do Kit, Cupons Promocionais e Códigos de 

Desconto, demonstrar conduta incompatível com a finalidade da 

Assinatura, a moral e bons costumes e/ou alterar a finalidade dos 

Brindes, Amostras, produtos itens e conteúdos dos Kits; ou, (iii) violar 

leis e regulamentos. 

10. Capacidade para Aceitar os Termos e Condições 

Você deve ter 18 (dezoito) anos ou ser capaz civilmente, ou estar de 

posse de autorização legal dos pais ou de tutores, e plenamente capaz 

de consentir com os termos, condições, obrigações, afirmações, 

representações e garantias descritas neste Termo de Aceite e 

documentos incorporados. 

Se você tem menos de 18 (dezoito) anos, ou é menor de idade ou 

incapaz civilmente segundo a regra de sua localidade, você poderá 

utilizar o Serviço apenas mediante a participação de pai, mãe ou 

responsável. 

11. Obrigações e responsabilidades do Scrap Fora da Caixa 

São obrigações do Scrap Fora da Caixa: 

(i) prestar os Serviços em estrita observância a este Termo de Aceite e 

em conformidade com a legislação aplicável; 

(ii) prestar informações claras, completas e precisas sobre os Serviços 

disponibilizados; 

(iii) envidar os melhores esforços para garantir a acessibilidade e 

funcionalidade do Website; 

(iv) preservar a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos por 

Você, em conformidade com a Política de Privacidade disponível no 

Website; e 



(v) disponibilizar canais de atendimento, comprometendo-se a seguir 

a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste Termo. 

Você se declara ciente de que não terá oportunidade de selecionar as 

indicações, marcas, modelos, quantidades, tipos nem quaisquer 

outras características dos Brindes, Amostras, produtos e Materiais que 

compõe os Kits, que serão entregues em caráter de “surpresa”. 

É vedado a Você reproduzir para fins comerciais ou não os materiais 

recebidos, assim como, também, revender as aulas online oferecidas 

pelo Scrap Fora da Caixa, o que poderá ensejar a suspensão e/ou 

rescisão imediata do presente Termo de Aceite, a critério exclusivo 

do Scrap Fora da Caixa. 

Os serviços prestados pelo Scrap Fora da Caixa são fornecidos “no 

estado em que se encontram”, sem garantias ou condições. 

Especificamente, os Nossos serviços podem não estar livres de 

interrupções ou erros. Você renuncia a todas e quaisquer 

indenizações por danos indiretos, morais e materiais contra o Scrap 

Fora da Caixa. O Scrap Fora da Caixa não é responsável pela 

expectativa gerada por Você com os Serviços, incorreções por Você 

informadas, serviços, Brindes, Amostras ou produtos de terceiros. Este 

Termo não limitara nenhuma garantia ou direitos não renunciáveis de 

proteção ao consumidor, aos quais você possa ter direito de acordo 

com a legislação aplicável. 

O Scrap Fora da Caixa não será responsável ainda por: 

(i) pela não entrega dos Kits em razão do fornecimento de dados 

inverídicos ou desatualizados; 

(ii) por quaisquer prejuízos advindos em razão de extravio ou uso 

indevido de sua senha pessoal de acesso ao Website, se decorrentes 

de conduta culposa atribuível a Você, até que o Scrap Fora da 

Caixa seja formalmente informada a respeito; 

(iii) por eventuais interrupções de acessibilidade ao Website sobre as 

quais não tem controle, tais como em decorrência de falta de energia 

elétrica, interrupção da conectividade via internet pelo provedor, 

problemas de hardware ou software no equipamento de acesso 

utilizado por Você, etc.; e, 



(iv) por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de força maior ou 

caso fortuito. 

12. Das Suas obrigações: 

São Suas obrigações, além das constantes na legislação aplicável ou 

previstas neste Termo: 

(i) utilizar os materiais enviados pelo Scrap Fora da Caixa de forma 

compatível com o uso a que se destinam e em conformidade com as 

instruções fornecidas pelos seus respectivos fabricantes; 

(ii) fornecer informações verdadeiras, completas e precisas no 

momento da adesão e mantê-las atualizadas por todo o período 

contratual, informando ao Scrap Fora da Caixa a eventual mudança 

os dados para cobrança e do endereço de entrega dos Kits até o quinto 

dia do mês, sob pena da entrega do Kit ser adiada para o mês seguinte 

ao da atualização cadastral; 

(iii) comunicar ao Scrap Fora da Caixa, pelos canais de atendimento 

disponibilizados e indicados neste Termo de Aceite ou no Website, o 

extravio ou uso indevido de sua senha pessoal de acesso ao Website 

imediatamente após o conhecimento do fato; e, 

(iv) arcar com as despesas necessárias para Seu acesso, via internet, 

do conteúdo digital oferecido pelo Scrap Fora da Caixa; 

(v) realizar a Assinatura exclusivamente por meio do Website, de 

acordo com as condições estabelecidas pelo Scrap Fora da Caixa, 

tendo ciência e concordando com os prazos de entrega, eventuais 

valores de frete, e com os meios de pagamento disponibilizados 

pelo Scrap Fora da Caixa. 

13. Atendimento ao Assinante 

Você poderá contatar o Scrap Fora da Caixa a qualquer momento 

para tirar suas dúvidas, realizar solicitações ou reclamações, por 

intermédio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do Scrap 

Fora da Caixa, cujo horário de funcionamento se dará em dias úteis, 

das 09h00 às 17h00, pelo seguintes canais: 

(i) Whatsapp: +55 61 99149-7959; 

(ii) Ou pelos nossos canais de atendimento, através dos canais 

mencionados abaixo: 



Atendimento ao Cliente: 

Através do e-mail: contato@danyperes.com.br 

Caso prefira entrar em contato por correspondência regular, envie sua 

solicitação ao endereço: Dany Peres Design, localizado na Rua Marechal 

Barbacena, 1108, 5º andar, Vila Regente Feijó - CEP 03333-000 - Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo. 

Enviaremos informações relacionadas à sua conta (por exemplo, 

autorizações de pagamento, cobranças, alterações de senha ou Forma 

de Pagamento, mensagens de confirmação, notificações), somente em 

formato eletrônico como, por exemplo, por meio de e-mails para o 

endereço fornecido durante a inscrição. 

14. Disposições Finais 

Legislação aplicável. Estes Termos de uso devem ser regidos por e 

interpretados de acordo com a legislação do Brasil. 

Subsistência e Independência: Se qualquer disposição ou disposições 

destes Termos de uso forem consideradas inválidas, ilegais ou não 

aplicáveis, a validade, legalidade e aplicabilidade das demais 

disposições devem permanecer em pleno vigor. 

Declaração: Toda informação fornecida por Você, por meio das 

Páginas, cadastros, Assinaturas e meios de contato, deverá ser 

verdadeira. Assim, o Você garante a autenticidade de todos os dados 

que informar durante o preenchimento do Seu cadastro. O Scrap Fora 

da Caixa encoraja que, caso verifique a incorreção, incompletude ou 

inexatidão de algum dado, exerça o Seu direito de correção e 

atualização dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, para 

manter toda a informação fornecida o Scrap Fora da Caixa de forma 

que sempre reflita a realidade de Seus dados. 

Banco de Dados. Você concorda que o Scrap Fora da Caixa colete 

informações para realização de acompanhamento de tráfego, com 

intuito de identificar grupos de perfil de usuários e para fins de 

orientação publicitária. Você concorda, ainda, que o Scrap Fora da 

Caixa lhe envie mensagens de e-mail ou outras correspondências de 

caráter informativo, referentes a comunicações específicas inerentes 

aos Serviços, bem como mensagens de natureza comercial e 

promocional. Para maiores informações, favor consultar o documento 

“Política de Privacidade”, acessível por intermédio de nosso site. Tal 



documento constitui parte integrante e indissociável do presente 

Termo e deverá ser lido atentamente por você. 

Sucessão. Este Termo de Aceite vincula as Partes e seus sucessores, 

sejam eles a qualquer título. 

Cessão. Este Termo de Aceite e quaisquer autorizações aqui previstas 

não podem ser transferidos ou cedidos por Você, mas podem ser 

transferidos pelo Scrap Fora da Caixa sem qualquer restrição ou 

notificação prévia. 

Responsabilidade. Cada Parte será responsável individualmente pelos 

atos que praticar, não sendo admitida solidariedade ou 

subsidiariedade presumidas. 

Renúncia. A renúncia a qualquer termo deste Termo de Aceite não 

será considerada renúncia adicional ou contínua a esse ou a qualquer 

outro termo, e a omissão por parte do Scrap Fora da Caixa de não 

executar qualquer direito ou cláusula de acordo com este Termo de 

Aceite não constituirá renúncia ou novação a tal direito ou cláusula. 

Foro. As Partes elegem o foro da cidade de São Paulo – SP, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios relacionados a este Termo de Aceite, 

renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 


