
 

TERMOS DE USO 

A BILET TICKETERIA LTDA, com sede na Av. Santos Dummont, 300, CXPST 046, 

Aflitos, Recife/PE, Brasil, doravante denominada BILET, estabelece o presente 

instrumento, denominado TERMOS DE USO para o USUÁRIO do SISTEMA 

conforme as condições abaixo descritas: 

Por estes TERMOS DE USO, o USUÁRIO do SISTEMA declara que é maior e capaz, 

bem como fica ciente e concorda que ao utilizá-lo automaticamente aderirá e 

concordará em se submeter integralmente às condições do presente TERMOS DE 

USO e quaisquer de suas alterações futuras. A utilização do SISTEMA é 

condicionada à adesão ao presente Termos de Uso. 

1. Das definições: 

1.1. As palavras grafadas neste instrumento terão o significado que a elas é 

atribuído abaixo: 

▪ BILET: provedora de tecnologia digital para pessoas e empresas que atuam 

com promoção e produção de eventos, servindo como intermediária para 

seus clientes em serviços como venda de ingressos, venda de reservas e 

inscrição em listas de participantes, além de outros definidos no website 

www.bilet.com.br. 

▪ SISTEMA: aplicativo ou site de PRODUTOR que utiliza a tecnologia provida 

pela BILET, bem como aplicativo ou site da própria BILET. 

▪ PRODUTOR: pessoa física ou jurídica que promove, produz e/ou sedia 

eventos no SISTEMA. 

▪ CLIENTE: pessoa física ou jurídica que acessa ou utiliza o SISTEMA com a 

intenção de conhecer, se inscrever e comprar ingressos para eventos do 

PRODUTOR. 

▪ USUÁRIO: qualquer pessoa física ou jurídica que acessa ou utiliza o 

SISTEMA, englobando tanto o PRODUTOR quanto o CLIENTE. 

2. Do objeto dos termos: 

2.1. O presente TERMOS DE USO disciplina o acesso e o uso do SISTEMA. 

2.2. A BILET presta serviços de venda de ingressos para recreação e lazer, nos 

termos deste instrumento, dispõe o SISTEMA através da qual os USUÁRIOS 

CLIENTES poderão ter acesso às ofertas dos PRODUTORES. 

2.3. O USUÁRIO se declara ciente de que a BILET disponibiliza acesso ao SISTEMA, 

plataforma colaborativa para acesso a informações de EVENTOS divulgados pelos 

PRODUTORES e que a BILET em nada responde por quaisquer danos ou prejuízos 

causados pelo acesso ao SISTEMA ou inscrição/comparecimento a qualquer 

EVENTO, vez que apenas disponibiliza espaço virtual para localização de 

EVENTOS de terceiros e inscrição/pagamento. 

 

 



 

3. Da responsabilidade: 

3.1. Considerando que o SISTEMA é constituído por plataforma on-line 

colaborativa através da qual os USUÁRIOS incluem CONTEÚDO sem controle ou 

supervisão prévia da BILET, o USUÁRIO CLIENTE reconhece que a BILET, ao 

disponibilizar o SISTEMA, NÃO SE RESPONSABILIZA: 

I. Pelas informações inseridas no SISTEMA pelos demais USUÁRIOS; 

II. Pela veracidade ou correção dos dados inseridos por USUÁRIOS; 

III. Por quaisquer informações sobre EVENTOS publicadas no SISTEMA pelo 

PRODUTOR; 

IV. Por qualquer problema operacional encontrado pelos USUÁRIOS durante a 

consulta ou o cadastramento de dados; 

V. Por consequências advindas de informações falsas ou errôneas a respeito 

de eventos divulgadas no SISTEMA; 

VI. Por problemas relativos à organização dos EVENTOS publicados pelo 

PRODUTOR no SISTEMA, incluindo, mas não se limitando a atrasos, falta de 

qualidade, disparidades entre o EVENTO e o anúncio. EVENTOS 

cadastrados que não correspondam às expectativas dos participantes ou 

quaisquer outros problemas que não estejam sob o controle da BILET, mas 

de exclusiva responsabilidade dos PRODUTORES; 

VII. Pelo mau uso deste SISTEMA por USUÁRIOS ou pelo acesso a links nele 

indicados; 

VIII. Por atos praticados por USUÁRIOS que tenham por base informações 

obtidas nos links; 

IX. Pelos CONTEÚDOS, práticas e serviços ofertados nos SITES apontados por 

links inclusos no SISTEMA pelos USUÁRIOS, uma vez que a presença de links 

para outros sites não implica qualquer relação de sociedade, de supervisão, 

de cumplicidade ou solidariedade da BILET para com esses sites e seus 

conteúdos; 

X. Por qualquer tipo de garantia quanto à capacidade financeira ou à conduta 

dos PRODUTORES e demais USUÁRIOS nos eventos; 

XI. Em nenhuma hipótese, pelo pagamento do valor dos ingressos caso o 

USUÁRIO do SISTEMA deixe de efetuá-lo; 

XII. Por qualquer dano ou prejuízo causado por qualquer USUÁRIO do SISTEMA 

durante os eventos; 

XIII. Por qualquer dificuldade de acesso aos eventos por parte do USUÁRIO; 

XIV. Em nenhuma hipótese pela não realização de EVENTOS por parte do 

PRODUTOR, bem como por quaisquer danos causados aos USUÁRIOS, 

sejam estes danos de ordem moral ou material. 

3.2. Não obstante o disposto no item anterior, a BILET se compromete a analisar 

toda e qualquer denúncia de qualquer USUÁRIO em relação ao CONTEÚDO do 

SISTEMA, disponibilizando canais de acesso apropriados para o oferecimento de 

tais denúncias, bem como se dispõe a retirar imediatamente do SISTEMA qualquer 

conteúdo que venha a constatar, em decorrência de tais denúncias, que está em 

desacordo com este TERMOS DE USO ou que contenha conteúdo ofensivo ou 

pornográfico ou viole a propriedade intelectual de terceiros. 



 

3.3. O USUÁRIO assume toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ ou 

criminal, pelas informações publicadas ou apontadas por si, bem como por 

eventuais atos praticados em função das informações dispostas no SISTEMA. 

3.4. O USUÁRIO assume toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ ou 

criminal, pela utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas, obras, 

imagens, enfim, de todo e qualquer direito de propriedade intelectual da BILET, 

como de terceiros. 

3.5. O CLIENTE assume toda e qualquer responsabilidade pelo código do ingresso 

após envio pelo SISTEMA. Portanto, não é recomendado o compartilhamento da 

numeração com amigos ou em redes sociais sob o risco de alguém utilizar o código 

do ingresso. 

3.6. Caso haja indícios de que o CLIENTE criou um EVENTO não verdadeiro e esteja 

usando o SISTEMA como forma de realizar vendas em cartão de crédito, o EVENTO 

será retirado do ar, as vendas serão estornadas e o CLIENTE será inserido na lista 

de restrição para criação de novos eventos. 

Responsabilidade pelos eventos: a BILET declara a seus usuários que realiza todas 

as medidas que lhe são legalmente cabíveis, até a extensão máxima permitida, 

para avaliar a qualidade, idoneidade e regularidade dos PRODUTORES 

anunciantes, com foco na proteção dos direitos dos usuários compradores, de 

acordo com o código de defesa do consumidor. Os eventos somente são 

anunciados e oferecidos aos usuários após adesão por parte dos PRODUTORES a 

um termo de responsabilidade perante a BILET e extensível aos usuários, 

declarando formalmente que deverão cumprir com todas as obrigações legais, 

fiscais e regulatórias atinentes à suas atividades e que têm plena capacidade para 

atender satisfatoriamente com as obrigações descritas nos eventos anunciados, 

organizados e realizados sob sua integral responsabilidade. Desta forma, a BILET 

não tem qualquer responsabilidade na hipótese de descumprimento de qualquer 

condição anunciada pelos PRODUTOES ou por qualquer fato ocorrido durante a 

realização do evento. 

4. Do usuário: 

4.1. O USUÁRIO declara ser pessoa física, maior e capaz, conforme a lei brasileira 

e do país de seu domicílio, bem como RECONHECE TER CIÊNCIA DOS TERMOS 

DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

4.2. O USUÁRIO se compromete a apenas fornecer informações verdadeiras, 

lícitas e condizentes com a moral e os bons costumes. 

4.3. É expressamente vedado ao USUÁRIO a cópia desautorizada de informações 

e do banco de dados do SISTEMA, bem como o emprego de atos de concorrência 

desleal como FLOOD ou qualquer outra forma de desestabilização do SISTEMA. 

 

 



 

5. Do pagamento do ingresso 

5.1. Os pagamentos dos ingressos dos eventos, daqueles que não forem eventos 

gratuitos, serão efetuados pelo CLIENTE através do meio de pagamento 

disponibilizado. 

5.2. Não nos responsabilizamos por compras de ingressos realizadas fora dos apps 

e sites BILET. 

6. Cancelamentos: 

Todos os itens da presente cláusula 6 referem-se apenas às compras realizadas 

através do SISTEMA. A solicitação de cancelamento deverá ser feita diretamente 

ao PRODUTOR do evento, que procederá com a solicitação de estorno, hipótese 

em que serão respeitadas as regras a seguir: 

6.1. Cancelamento solicitado em até 7 (sete) dias após a compra e desde que até 

2 (dois) dias antes da data de realização do EVENTO, serão respondidos em horário 

comercial, ocasião em que o cancelamento será realizado. 

6.2. Passados 7 (sete) dias da realização da compra não será facultado ao cliente 

solicitar o cancelamento e estorno de valores. 

6.3. Compras realizadas através do sistema BILET, terão o valor destas estornado 

pelo mesmo meio de pagamento utilizado na Compra. 

6.4. Após a realização do EVENTO, independentemente do CLIENTE ter 

comparecido ao mesmo ou não, o PRODUTOR do evento não mais aceitará a 

solicitação de cancelamento do ingresso e respectivo estorno de valores. 

6.5. A devolução dos valores cancelados será disponibilizada no prazo de 30 dias. 

6.6. A contestação da compra à operadora de crédito como meio de obtenção de 

estorno após o EVENTO incluirá automaticamente o usuário na lista de restrição 

para novas compras. 

6.7. Não é facultado ao cliente solicitar o cancelamento de ingressos adquiridos 

em pontos de vendas físicos. 

7. Dos direitos da gerência da BILET: 

7.1. A BILET poderá ao seu exclusivo critério: 

Solicitar ao USUÁRIO comprovação de dados constantes de seu cadastro bem 

como do cadastro de qualquer evento que tenha sido por ele divulgado no 

SISTEMA, reservando-se o direito de retirar imediatamente do SISTEMA qualquer 

USUÁRIO ou EVENTO cadastrado caso as comprovações solicitadas não sejam 

imediatamente fornecidas pelo USUÁRIO. 

Contatar o USUÁRIO via Telefone, WhatsApp ou E-mail cadastrado no SISTEMA, 

solicitando envio de documentações ou fotos, bem como a confirmação de 

informações, que façam a comprovação de dados referente a compras realizadas 

através do SISTEMA BILET, reservando-se o direito de considerar a compra como 



 

suspeita e realizar o cancelamento da compra, dos ingressos adquiridos e até de 

bloqueio do usuário no SISTEMA. 

Enviar mensagens sobre EVENTOS para o USUÁRIO por correio eletrônico, SMS ou 

outro meio, desde que o USUÁRIO esteja de alguma forma relacionado ao EVENTO 

em questão. 

8. Condições gerais: 

O USUÁRIO/CLIENTE através deste TERMOS DE USO aceita ser identificado pelo 

SISTEMA, como, por exemplo, no uso de COOKIES e/ou de outras tecnologias. Tal 

política visa à melhoria contínua dos serviços prestados pela BILET. 

8.1. Caso o USUÁRIO/CLIENTE acesse o SITE de parceiros, patrocinadores, 

anunciante(s) e demais sites ou serviços que sejam acessados através do SISTEMA 

BILET, é possível que haja solicitação de informações financeiras e/ou pessoais do 

USUÁRIO/CLIENTE. Tais informações não serão enviadas pelo USUÁRIO/CLIENTE 

ao SISTEMA, e sim diretamente ao solicitante, não tendo a BILET, portanto, 

qualquer responsabilidade pela utilização e manejo dessa informação. 

8.2. Os materiais do SISTEMA poderão ser acessados, utilizados e impressos para 

o uso pessoal e comercial do USUÁRIO/CLIENTE, logo, o USUÁRIO/CLIENTE não 

poderá copiar, modificar, criar trabalho derivado, transferir ou vender qualquer 

informação, "software", lista de USUÁRIO/CLIENTE(S) e outras listas, produtos ou 

serviços obtidos no SISTEMA BILET para uso comercial. 

8.3. O descumprimento das condições, termos e observações deste TERMOS DE 

USO dá a BILET o direito de cancelar, suspender, excluir e/ou desativar o cadastro, 

qualquer transação de compra, ou quaisquer dados e/ou materiais enviados pelo 

USUÁRIO/CLIENTE, temporária ou definitivamente, ao seu único e exclusivo 

critério, sem prejuízo das cominações legais pertinentes e sem a necessidade de 

comunicar ao USUÁRIO/CLIENTE as ações tomadas dentro do seu sistema. 

8.4. O presente CONTRATO constitui acordo integral entre as partes, 

prevalecendo sobre qualquer outro entendimento firmado anteriormente, 

observando-se o principio da boa-fé contratual, bem como da pacta sunt 

servanda, tudo conforme disposição dos artigos 421 e seguintes do Código Civil. 

8.5. A BILET poderá alterar, modificar e/ou ajustar este TERMOS DE USO a 

qualquer tempo, sendo que essas alterações, modificações e/ou ajustes terão 

efeito somente após se tornarem públicos. Desse modo, o USUÁRIO/CLIENTE 

obriga-se a rever o TERMOS DE USO da BILET de tempos em tempos, restando 

claro que o USUÁRIO/CLIENTE se subordina à aceitação do TERMOS DE USO 

vigente no momento de seu acesso ou ao fazer uso dos serviços prestados pela 

BILET. 

9. Do foro: 

As partes elegem o foro da comarca da cidade de Recife, Pernambuco, para 

solucionar qualquer disputa decorrente da Intermediação objeto deste 

Instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



 

Ainda que tais disposições se apliquem exclusivamente entre o Usuário Cliente e 

os PRODUTORES de eventos, a BILET cumpre com a obrigação que lhe cabe 

para fins de informação: 

Para maiores informações sobre procedimentos legais e direitos do consumidor, 

a Lei 8.078/1990 (LEI ORDINÁRIA) 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Por fim, tendo em vista a regulamentação do comércio eletrônico por meio 

do Decreto 7.962 de 15/03/2013. 

 

BILET TICKETERIA LTDA 

Endereço: Av. Santos Dummont, 300, CXPST 046, Aflitos, Recife/PE, CEP 

52050-035 

Telefone de Atendimento ao Cliente / WhatsApp: +55 81 98193-5465 

e-mail: contato@bilet.com.br 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7962.htm
mailto:contato@bilet.com.br

