
TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO APLICATIVO COLHER DE CHÁ 

O presente documento (“TERMOS DE USO” ou “TERMOS”) define os termos e as condições 
que regem o acesso, a utilização e os serviços vinculados ao aplicativo Colher de Chá (o 
“APLICATIVO”), de propriedade e responsabilidade da COLHER DE CHA SERVICOS DE INTERNET 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.449.864/0001-81, 
com sede na Av. Conselheiro Aguiar, nº 1472, Sala 210, Boa Viagem, Recife – PE, CEP: 51111-
010, a qual pode ser contatada por meio do seguinte endereço eletrônico: 
contato@colherdechaapp.com.br (“COLHER DE CHÁ), pelo contratante (“USUÁRIO”). 

 

1. ACEITE DOS TERMOS DE USO 

O USUÁRIO SE OBRIGA A LER TODO O CONTEÚDO DESTES TERMOS DE USO ANTES DE 
PROCEDER AO USO DO APLICATIVO. A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO, PELO USUÁRIO, IMPLICA 
NA IMEDIATA ACEITAÇÃO DESSES TERMOS DE USO, ESTANDO O USUÁRIO CIENTE DE TODO O 
SEU CONTEÚDO E CONCORDANDO, AUTOMATICAMENTE, EM SE SUBMETER INTEGRALMENTE 
ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE DOCUMENTO. CASO O USUÁRIO NÃO 
CONCORDE COM QUALQUER DAS DISPOSIÇÕES, O USUÁRIO NÃO DEVERÁ UTILIZAR OS 
SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO, NEM CRIAR SUA CONTA PESSOAL DE ACESSO AO 
APLICATIVO. A INFRAÇÃO AO DISPOSTO NESTE DOCUMENTO PODERÁ CONSTITUIR NÃO 
APENAS VIOLAÇÃO DOS PRESENTES TERMOS DE USO, COMO TAMBÉM VIOLAÇÃO AOS 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA COLHER DE CHÁ. 

 

COMO FUNCIONA O APLICATIVO 

2. SOBRE O APLICATIVO  
2.1. O APLICATIVO consiste em ferramenta interativa e gratuita para exploração de conteúdo 
culinário desenvolvida para auxiliar o USUÁRIO na busca, acesso e seleção de receitas 
culinárias disponibilizadas no próprio APLICATIVO (“RECEITAS”), permitindo, a critério do 
USUÁRIO, a alteração das porções de cada RECEITA de acordo com o número de pessoas 
desejado,  a alteração dos ingredientes de uma RECEITA, a criação de novas RECEITAS a partir 
de RECEITAS preexistentes  ou até mesmo a criação de uma RECEITA inteiramente nova pelo 
USUÁRIO (“SELEÇÃO E/OU CRIAÇÃO DE RECEITAS”); elaboração de lista de compras baseada 
nas RECEITAS e porções selecionadas (“ELABORAÇÃO DE LISTA DE COMPRAS”); o 
estabelecimento de uma rotina alimentar com a criação de cardápios para um período de 
tempo (“ESTABELECIMENTO DE ROTINA”); e acesso ao conteúdo de livros digitais (os “E-
books”) e/ou a cardápios especiais com RECEITAS exclusivas (os “Cardápios Especiais”) 
gratuitamente ou mediante pagamento, a depender do caso concreto (“ACESSO A E-BOOKS 
e/ou CARDÁPIOS ESPECIAIS”), em conjunto denominados (“SERVIÇOS”). 

2.2. O APLICATIVO possui funcionalidades interativas que respondem e se adequam aos dados 
inseridos pelo USUÁRIO ao longo da exploração das funcionalidades e dos SERVIÇOS 
disponibilizados no APLICATIVO. O APLICATIVO poderá, em razão das preferências do 
USUÁRIO, sugerir conteúdo do próprio APLICATIVO que entenda compatível como USUÁRIO. 

2.3. O USUÁRIO poderá, a seu critério, realizar um cadastro no APLICATIVO para criação de 
uma conta de acesso pessoal, à qual ficarão vinculadas as informações relacionadas aos 
SERVIÇOS e às demais funcionalidades utilizadas pelo USUÁRIO em sua experiência de 
navegação no APLICATIVO, incluindo, mas não se limitando a, RECEITAS acessadas e 



selecionadas, listas de compras elaboradas, rotinas alimentares criadas, entre outras (a 
“CONTA”). 

2.3.1. O USUÁRIO que optar por não criar uma CONTA poderá utilizar, com restrições, 
alguns dos SERVIÇOS disponibilizados no APLICATIVO. Será facultado ao USUÁRIO sem 
CONTA buscar e acessar o conteúdo de RECEITAS, bem como alterar a quantidade das 
porções desejadas em cada RECEITA acessada. 

2.3.2. Nas etapas de criação da CONTA, o USUÁRIO encontrará uma aba na qual 
poderá indicar os seus interesses relacionados ao APLICATIVO. O preenchimento dos 
interesses pelo USUÁRIO permitirá que o APLICATIVO indique RECEITAS de maneira 
personalizada de acordo com as preferências do USUÁRIO. 

2.4. O conteúdo do APLICATIVO não poderá ser acessado off-line, sendo necessário existir 
conexão com a internet para que os SERVIÇOS sejam disponibilizados ao USUÁRIO. 

2.5. O USUÁRIO, caso tenha interesse, poderá enviar, via e-mail, convite para até 2 (duas) 
pessoas distintas, as quais poderão figurar como usuários observadores os (“USUÁRIOS 
OBSERVADORES”), tendo acesso ao conteúdo advindo dos SERVIÇOS utilizados pelo USUÁRIO 
que ficaram vinculados à sua CONTA, incluindo, mas não se limitando a, RECEITAS, listas de 
compras, rotinas alimentares, vinculados ao seu perfil pessoal (os “USUÁRIOS 
OBSERVADORES”). O acesso dos USUÁRIOS OBSERVADORES ficará vinculado à realização de 
download gratuito do APLICATIVO. 

2.5.1. O USUÁRO poderá, a seu critério, e sem qualquer ônus: (i) não indicar pessoas 
para figurarem como USUÁRIOS OBSERVADORES da sua CONTA; (ii) alterar os 
USUÁRIOS OBSERVADORES originalmente indicados; (iii) excluir os USUÁRIOS 
OBSERVADORES originalmente indicados, sem indicar substitutos; (iv) alterar a 
dimensão das autorizações concedidas para cada USUÁRIO OBSERVADOR. 

2.6. O USUÁRIO deverá realizar o download gratuito do APLICATIVO para conseguir acessar os 
SERVIÇOS disponibilizados. A critério do COLHER DE CHÁ, o APLICATIVO poderá oferecer 
alguns recursos pagos, os quais estarão devidamente sinalizados e serão sempre opcionais. 

2.7 O adequado funcionamento do APLICATIVO necessita, no mínimo, que o dispositivo por 
meio do qual o USUÁRIO irá acessar o APLICATIVO possua a versão 10 do sistema operacional 
IOS ou a versão 4.4, no caso do sistema operacional Android. 

2.8.  O APLICATIVO poderá ser acessado por menores de 18 anos. Os USUÁRIOS menores de 18 
(dezoito) anos devem obter a prévia autorização de um dos pais ou responsáveis legais para 
utilizarem o APLICATIVO (os “RESPONSÁVEIS”). Os RESPONSÁVEIS devem realizar a fiscalização 
das atividades e conduta das respectivas crianças ou adolescentes sob sua tutela durante a 
utilização do APLICATIVO. O APLICATIVO apenas disponibilizará o acesso a RECEITAS que 
envolvam ingredientes impróprios para o consumo de crianças e adolescentes aos USUÁRIOS 
que no momento de criação da CONTA indicaram serem maiores de 18 anos. O USUÁRIO será 
responsável pela veracidade das informações prestadas no momento de criação da CONTA. 

3. OS SERVIÇOS 
3.1. Os SERVIÇOS oferecidos ao USUÁRIO, por meio do APLICATIVO, dividem-se em:  

 
(i) SELEÇÃO E/OU CRIAÇÃO DE RECEITAS: o presente serviço engloba a busca, o acesso, a 

seleção e eventual criação  de RECEITAS no Aplicativo pelo USUÁRIO. O USUÁRIO poderá 
utilizar o APLICATIVO para realizar busca por RECEITAS do seu interesse, bastando, para 



tanto, incluir termo que consiga ser associado à RECEITA procurada, tal como: o nome 
popular do prato, um ingrediente que faça parte da RECEITA ou uma característica da 
RECEITA (a exemplo de: leve, saudável, entre outros). Nem todas as expressões inseridas 
pelo USUÁRIO estarão efetivamente vinculadas às RECEITAS objeto da busca, motivo pelo 
qual, caso o USUÁRIO não identifique a RECEITA que procura por meio da expressão que 
entendeu pertinente, deverá continuar sua busca utilizando outras palavras que entenda 
possuírem conexão. Caso o USUÁRIO identifique alguma RECEITA do seu interesse, 
poderá acessar o conteúdo daquela RECEITA, bastando clicar no seu nome ou imagem 
indicado no APLICATIVO. O acesso ao conteúdo da RECEITA permitirá ao USUÁRIO 
visualizar os seus ingredientes de acordo com o número de porções indicado, a descrição 
para sua preparação e, eventualmente, uma ou mais fotos da RECEITA preparada. O 
USUÁRIO poderá alterar o número de porções que deseja realizar (usualmente baseado 
no número de pessoas para o qual a RECEITA será elaborada). Essa interação com o 
número de porções por parte do USUÁRIO, fará com que o APLICATIVO altere as porções 
de cada ingrediente indicado para compor a RECEITA.   Caso o USUÁRIO deseje guardar a 
RECEITA para futuros acessos ou para analisar seu conteúdo em outra ocasião, o USUÁRIO 
poderá realizar a seleção da RECEITA, salvando-a, permitindo dessa maneira, que a 
RECEITA salva fique vinculada à sua CONTA. Apenas os USUÁRIOS que possuírem uma 
CONTA poderão selecionar RECEITAS, uma vez que essa opção faz com que as RECEITAS 
sejam armazenadas no perfil do USUÁRIO, vinculado à sua CONTA. O USUÁRIO poderá 
também alterar os ingredientes das RECEITAS que foram selecionadas, incluindo ou 
excluindo ou alterando ingredientes ou ainda modificar o modo de preparo de cada 
RECEITA selecionada, tudo a seu exclusivo critério. O USUÁRIO poderá igualmente criar 
RECEITAS. As RECEITAS criadas poderão utilizar como base RECEITAS já existentes ou 
poderão ser totalmente criadas pelo USUÁRIO. As RECEITAS alteradas ou criadas pelo 
USUÁRIO apenas ficarão disponíveis em seu perfil e poderão ser acessadas unicamente 
pelo próprio USUÁRIO e por USUÁRIOS OBSERVADORES que tenham autorização para 
tanto, no todo ou em parte, a critério do USUÁRIO, devendo para tanto realizar o 
download gratuito do APLICATIVO; 

 
 (ii) ELABORAÇÃO DE LISTA DE COMPRAS: o presente serviço permite que o USUÁRIO 
elabore, de maneira simples e automatizada, uma lista de compras baseada nas RECEITAS 
selecionadas e nas porções indicadas para cada RECEITA. O APLICATIVO criará uma lista 
de compras contendo todos os produtos e as respectivas quantidades necessárias para a 
execução das RECEITAS que foram incluídas pelo USUÁRIO para compor a sua lista de 
compras. O USUÁRIO terá a possibilidade de editar a lista de compras criada pelo 
APLICATIVO, caso tenha interesse em complementar os produtos, ainda que esses 
produtos estejam desvinculados de qualquer RECEITA do APLICATIVO ou mesmo excluir 
produtos que não tenha interesse em adquirir. A lista de compras é interativa e o 
USUÁRIO poderá indicar os itens que já foram comprados ou que possui em sua 
residência ou ainda alterar a quantidade de itens, sendo essa informação armazenada na 
lista de compras que ainda não foi concluída. Os USUÁRIOS OBSERVADORES poderão ter 
acesso ao conteúdo da lista de compras, caso autorizados pelo USUÁRIO, sempre por 
meio do APLICATIVO, e poderão igualmente interagir com ela, indicando os itens que 
foram comprados. O USUÁRIO poderá, ainda, exportar o arquivo da lista de compras, via 
WhatsApp ou e-mail, caso deseje acessar aquele conteúdo quando estiver off-line, sendo 
certo que nesses casos o USUÁRIO perderá interatividade, uma vez que não poderá 



marcar na lista de compras salva no APLICATIVO os conteúdos que foram efetivamente 
comprados; e 

  

(iii) ESTABELECIMENTO DE ROTINA: o presente serviço permite que o USUÁRIO elabore 
uma rotina alimentar interativa utilizando as RECEITAS disponíveis no APLICATIVO. O 
USUÁRIO poderá incluir RECEITAS para o café da manhã, almoço, lanches e/ou jantar, a 
seu critério, durante o período de tempo que desejar (dia, semana, mês...), sendo-lhe 
facultado alterar, incluir ou excluir as RECEITAS originalmente selecionadas, as porções 
indicadas, os dias que contemplam a rotina, entre outras opções. O USUÁRIO poderá 
elaborar a lista de compras baseada na rotina alimentar estabelecida no APLICATIVO, caso 
tenha interesse. Os USUÁRIOS OBSERVADORES poderão ter acesso, caso autorizados pelo 
USUÁRIO, ao conteúdo da rotina. 

 
(iv) ACESSO A E-BOOKS e/ou CARDÁPIOS ESPECIAIS: o presente serviço permite que o 
USUÁRIO, por meio do APLICATIVO, tenha acesso a E-books contendo receitas ou dicas 
culinárias de seu interesse e/ou a cardápios contendo RECEITAS especiais (Cardápios 
Especiais”), de maneira gratuita ou por meio de pagamento de valores indicados em cada 
E-book e/ou cardápio especial. O APLICATIVO disponibilizará, em aba própria, a lista de E-
books e eventuais a disponíveis para o USUÁRIO. O USUÁRIO deverá selecionar o E-books 
do seu interesse, podendo acessá-lo durante o prazo indicado em cada E-book. Os E-
books gratuitos poderão ser acessados pelo USUÁRIO a qualquer tempo, sempre que 
disponíveis. Os E-books pagos apenas serão liberados para acesso do Usuário após a 
confirmação do pagamento. 

3.2. A COLHER DE CHÁ ALERTA QUE AS EVENTUAIS, FOTOS, VÍDEOS E IMAGENS UTILIZADOS 
EM SEU APLICATIVO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS E PODEM NÃO REFLETIR A REALIDADE. 

3.3.  O conteúdo advindo da utilização dos SERVIÇOS pelo USUÁRIO, associado à CONTA do 
USUÁRIO, incluindo, mas não se limitando a, RECEITAS selecionadas, listas de compras, rotinas 
elaboradas, não é público, podendo ser acessado apenas pelo próprio USUÁRIO ou pelos 
USUÁRIOS OBSERVADORES que tenham sido autorizados pelo USUÁRIO, na medida dessa 
autorização. 

 

 
4. CONTEÚDOS DE TERCEIROS 

4.1. Algumas das funcionalidades, serviços e/ou produtos oferecidos no APLICATIVO serão 
de titularidade de terceiros (“CONTEÚDOS DE TERCEIROS”), como, por exemplo, E-
books de receitas, de maneira tais funcionalidades/serviços não serão de 
responsabilidade da COLHER DE CHÁ e estarão devidamente sinalizadas nesse 
sentido. 

4.2. A utilização, por parte do USUÁRIO, de CONTEÚDO DE TERCEIROS para acessar 
determinadas funcionalidades ou SERVIÇOS disponibilizados por meio do APLICATIVO 
é opcional. O USUÁRIO declara estar ciente de que a COLHER DE CHÁ não possui 
responsabilidade pelos CONTEÚDOS DE TERCEIROS, obrigando-se a eximir a COLHER 
DE CHÁ por qualquer responsabilização indevida nesse sentido. 

4.3. A COLHER DE CHÁ se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, 
substituir ou cessar a disponibilização de funcionalidades, SERVIÇOS e/ou produtos 
que estejam vinculados à CONTEÚDOS DE TERCEIROS, sem que seja devido qualquer 
reembolso ou indenização ao USUÁRIO. 



4.4. A COLHER DE CHÁ não se responsabiliza por quaisquer danos causados ao USUÁRIO 
e/ou a terceiros em decorrência do uso de CONTEÚDOS DE TERCEIROS. 

 

COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

5. SOBRE A COLETA, TRATAMENTO E SEGURANÇA DOS DADOS COLETADOS. 

Dados Coletados Pelo Aplicativo 

5.1. Caso o USUÁRIO decida criar uma CONTA no APLICATIVO, permitindo que os SERVIÇOS 
sejam disponibilizados de maneira personalizada, o USUÁRIO deverá incluir as seguintes 
informações no momento do seu cadastro (“INFORMAÇÕES CADASTRAIS”): (i) nome (ii) 
endereço eletrônico (e-mail); (iii) data de nascimento;  (iv) senha e (v) gênero (sendo essa 
informação opcional).  

5.1.1. USUÁRIO deverá fornecer, durante a utilização do APLICATIVO, INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS exatas, precisas e verdadeiras, obrigando-se a atualizá-las sempre que 
ocorrer alguma alteração.  

5.1.2. O USUÁRIO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DAS 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS FORNECIDAS. O fornecimento de INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS falsas, desatualizadas, inexatas ou incompletas, assim como o 
fornecimento de dados falsos e/ou de dados de terceiros constitui violação aos 
presentes TERMOS DE USO, sendo facultado à COLHER DE CHÁ o cancelamento 
unilateral da CONTA do USUÁRIO, sem que caiba ao USUÁRIO qualquer direito à 
indenização, de qualquer natureza.  

5.1.3. A senha de acesso e nome de usuário indicados pelo USUÁRIO e vinculados à sua 
CONTA são intransferíveis, sendo vedada a sua cessão, venda, aluguel ou qualquer 
outra forma de transferência em favor de terceiro 

5.2.  Além das INFORMAÇÕES CADASTRAIS, quando o USUÁRIO utiliza o APLICATIVO, a COLHER 
DE CHÁ pode coletar dados sobre a experiência do USUÁRIO no APLICATIVO, incluindo: (i) data 
e hora dos acessos ao APLICATIVO; (ii) quantidade de acessos realizados no APLICATIVO; (iii) 
conteúdos que refletem a experiência do USUÁRIO no APLICATIVO, a exemplo de gênero de 
produtos que integram as listas de compras, RECEITAS mais acessadas, entre outros (“DADOS 
DE ENGAJAMENTO”). 

5.3. A COLHER DE CHÁ poderá coletar, ainda, caso expressamente autorizado pelo USUÁRIO, 
dados de localização recebidos a partir de sensores do dispositivo do USUÁRIO, permitindo ao 
USUÁRIO uma experiência personalizada, por meio de envio de pushs de acordo com a sua 
localização, envio de sugestões de RECEITAS com produtos locais, de acordo com a região em 
que o USUÁRIO está localizado, entre outras facilidades (os “DADOS DE LOCALIZAÇÃO”). 

 

 

5.3. As INFORMAÇÕES CADASTRAIS, os DADOS DE ENGAJAMENTO e os DADOS DE 
LOCALIZAÇÃO (em conjunto, “DADOS”) não incluem dados como números identificativos civis 
do USUÁRIO (como o CPF e o RG), a COLHER DE CHÁ também não realiza a coleta e nem faz 
qualquer tipo de tratamento de dados do USUÁRIO considerados como sensíveis, tais como, 



por exemplo, opções religiosas, políticas, dados de cartão de crédito e dados bancários em 
geral. 

Armazenamento, Tratamento e Segurança dos DADOS 

5.4. Ao concordar com estes TERMOS DE USO, o USUÁRIO entende e autoriza que seus 
DADOS coletados poderão ser utilizadas pela COLHER DE CHÁ com as seguintes finalidades:  

(i) permitir a adequada prestação dos serviços aos quais o APLICATIVO se propõe, 
incluindo a recomendação, ao USUÁRIO, de RECEITAS e eventuais serviços e/ou 
produtos disponibilizados pelo do APLICATIVO, alinhados com as suas preferências; 

(ii) limitar o acesso do USUÁRIO menor de 18 anos a RECEITAS que contenham 
ingredientes ilegais para menores de 18 anos; 

(iii) para eventuais atividades de pesquisa, análise e avaliação da experiência do 
USUÁRIO no APLICATIVO, com o intuito de promover melhorias no APLICATIVO e na 
experiência do USUÁRIO;  

(iv) para analisar tendências de consumo de maneiras estatísticas, sem identificar ou 
permitir a identificação do USUÁRIO, em benefício da COLHER DE CHÁ ou em benefício 
de terceiros parceiros da COLHER DE CHÁ, viabilizando que download do APLICATIVO 
continue sendo disponibilizado de maneira gratuita  

(v) para avaliar o nível de interação do USUÁRIO no APLICATIVO como, por exemplo, o 
número de vezes que o USUÁRIO acessou uma RECEITA; e 

(vi) para enviar notificações push personalizadas, de acordo com a localização e 
preferências do USUÁRIO;   

5.5. Os DADOS coletados pela COLHER DE CHÁ serão catalogados em bancos de dados, os 
quais serão armazenados em servidores de empresa especializadas em hospedagem e terão o 
acesso restrito a colaboradores da COLHER DE CHÁ que sejam devidamente autorizados para 
tanto e somente para os fins expressamente previstos nestes TERMOS DE USO. 

5.6. A COLHER DE CHÁ utilizará modernos meios de segurança da informação para controlar de 
maneira estrita o acesso de pessoas aos DADOS, afastando o acesso de terceiros não 
autorizados.  

5.7. Em relação a segurança dos DADOS, a COLHER DE CHÁ utiliza mecanismos de segurança, 
como a criptografia, tanto no transporte como no armazenamento desses DADOS. 

5.8. OS DADOS coletadas para as finalidades definidas no presente documento, serão 
armazenadas pelo prazo limite de 3 (três) anos, contados da data do término da relação entre 
o USUÁRIO e a COLHER DE CHÁ. Após esse período, os dados serão definitivamente excluídos 
pela COLHER DE CHÁ. 

5.9. A COLHER DE CHÁ se compromete em fazer o que estiver em seu alcance a fim de manter 
a privacidade dos DADOS, utilizando-se de tecnologia que julga ser adequada e suficiente para 
tal proteção. Entretanto, sabendo que nenhum sistema de segurança é impenetrável, a 
COLHER DE CHÁ não se responsabiliza, salvo se houver dolo ou culpa da COLHER DE CHÁ por 
eventuais danos e/ ou prejuízos causados por invasões no APLICATIVO ou em seus servidores 
ou por outras falhas técnicas. 



5.10.  Caso ocorra qualquer incidente de segurança vinculado aos DADOS do USUÁRIO que 
possa ensejar risco a sua segurança ou dano relevante, o USUÁRIO será informado pela 
COLHER DE CHÁ, nos termos da legislação vigente sobre o tema. 

Opt-Out 

5.11. A COLHER DE CHÁ respeitando a transparência e os direitos do USUÁRIO disponibiliza a 
opção do USUÁRIO indicar que não deseja ter os seus DADOS DE ENGAJAMENTO ou DADOS DE 
LOCALIZAÇÃO coletados pelo COLHER DE CHÁ (“opt-out”).  

5.12. A realização do opt-out não inviabiliza a utilização dos SERVIÇOS do APLICATIVO por 
parte do USUÁRIO. O opt-out irá apenas desativar a coleta e o tratamento dos DADOS DE 
ENGAJAMENTO e/ou DADOS DE LOCALIZAÇÃO, sendo certo que em caso de arrependimento, 
o USUÁRIO poderá sempre reativar a coleta e o tratamento dos DADOS DE ACESSO. 

5.13. Caso o USUÁRIO deseje optar por não ter os seus DADOS DE ENGAJAMENTO e/ou DADOS 
DE LOCALIZAÇÃO coletados e tratados pela COLHER DE CHÁ, poderá clicar aqui (LINK). Caso 
ainda tenham restado dúvidas sobre o procedimento do opt-out, o USUÁRIO deverá entrar em 
contato com a COLHER DE CHÁ pelo canal de atendimento: contato@colherdechaapp.com.br. 

5.14. O USUÁRIO reconhece que os DADOS DE ENGAJAMENTO e os DADOS DE LOCALIZAÇÃO 
são coletados pela COLHER DE CHÁ com o objetivo de proporcionar uma experiência 
personalizada ao USUÁRIO na sua utilização do APLICATIVO. A realização do opt-out por parte 
do USUÁRIO seja para cessar a coleta dos DADOS DE ENGAJAMENTO, dos DADOS DE 
LOCALIZAÇÃO ou de ambos, irá afetar de maneira substancial o conteúdo que será sugerido e 
enviado ao USUARIO, por parte do APLICATIVO. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

6. OBRIGAÇÕES DA COLHER DE CHÁ 
6.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas nestes TERMOS DE USO, a COLHER DE CHÁ 

se obriga a: 

(i) zelar pela permanente qualidade do APLICATIVO, durante a vigência dos presentes 
TERMOS, independentemente de solicitações nesse sentido por parte dos USUÁRIOS; 

(ii) fazer o que estiver ao seu alcance para manter a privacidade dos DADOS fornecidos 
pelos USUÁRIOS; 

(iii) respeitar os direitos dos USUÁRIOS de acordo com os presentes TERMOS, bem 
como previstos na legislação aplicável;  

(iv) informar os USUÁRIOS sobre eventuais atualizações no APLICATIVO que ensejem 
nova obtenção de consentimento; e 

(v) utilizar os DADOS única e exclusivamente para os fins descritos nos presentes 
TERMOS DE USO. 

7. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO 
7.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas nestes TERMOS DE USO, o USUÁRIO se 

obriga a: 

(i) utilizar o APLICATIVO única e exclusivamente para os fins descritos nos presentes 
TERMOS DE USO; 



(ii) utilizar o APLICATIVO com boa-fé e conforme os preceitos legais regulamentares e 
contratuais porventura aplicáveis, bem como com a ordem pública, as normas e 
padrões de conduta do mercado geralmente aceitas ou tidas como boas práticas; 

(iii) informar dados verdadeiros e mantê-los atualizados durante o período em que 
utilizar o APLICATIVO; 

(iv) não violar direitos de terceiros na utilização dos SERVIÇOS disponibilizados no 
APLICATIVO; 

(v) assumir as responsabilidades do preparo/criação das RECEITAS; 

(vi) respeitar a privacidade e a honra de outros USUÁRIOS, abstendo-se de 
compartilhar ou divulgar para terceiros quaisquer informações ou imagens não 
autorizadas de outros USUÁRIOS ou de eventuais conteúdos a eles vinculados; 

8. RESPONSABILIDADES 
8.1. O USUÁRIO, ao aceitar estes TERMOS, declara-se ciente de que a COLHER DE CHÁ não 
se responsabiliza pelos seguintes casos: 

(i) Custos oriundos de eventuais serviços prestados por terceiros ou produtos de 
terceiros acessados pelo APLICATIVO, incluindo, mas não se limitando a compras de 
produtos, acesso, taxas de entrega, entre outros, os quais são de exclusiva 
responsabilidade do USUÁRIO; 

(ii) Indisponibilidade, falhas, atrasos ou interrupções no uso do APLICATIVO; 

(iii) Descontinuidade do APLICATIVO; 
(iv) Vícios, perdas ou danos relacionados à oferta de produtos ou prestação de 
serviços por terceiros direta ou indiretamente vinculados ao APLICATIVO; 
(v) Conteúdos e informações disponibilizados por terceiros, incluindo outros 
USUÁRIOS, no APLICATIVO; 

8.2. A COLHER DE CHÁ SE EXIME, EM TODA A EXTENSÃO PERMITIDA PELO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO E QUALQUER OUTRO APLICÁVEL, DE QUALQUER RESPONSABILIDADE 
PELOS DANOS DIRETOS E INDIRETOS DE QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE 
EXPERIMENTADOS PELO USUÁRIO OU POR TERCEIRO, INCLUINDO LUCROS CESSANTES E 
DANOS EMERGENTES QUE POSSAM SER OCASIONADOS OU DECORRER DA UTILIZAÇÃO DO 
APLICATIVO. 
8.3. O USUÁRIO se obriga a indenizar a COLHER DE CHÁ e mantê-la livre e a salvo de 
qualquer notificação, ação ou reclamação de qualquer natureza que venha a ser proposta por 
terceiro contra a COLHER DE CHÁ em decorrência de ação ou omissão do USUÁRIO. 
8.4. O APLICATIVO é licenciado ao USUÁRIO no estado em que se encontra (“AS IS”), sem 
garantia de adequação a uma determinada funcionalidade ou finalidade não prevista nos 
presentes TERMOS DE USO.  
8.5.  A COLHER DE CHÁ não garante que o uso do APLICATIVO será ininterrupto ou livre de 
erros, sendo possível que haja indisponibilidade para realização de manutenções e 
atualizações. 
8.6. A disponibilização das funcionalidades do APLICATIVO não tem duração definida. A 
COLHER DE CHÁ se reserva o direito de terminar, suspender ou interromper unilateralmente e 
a qualquer momento, sem necessidade de prévio aviso, a disponibilização das funcionalidades 
do APLICATIVO, total ou parcialmente, ou sua inteira transformação e modificação. 
8.7. Qualquer tomada de decisão do USUÁRIO, incluindo, mas não se limitando a, RECEITAS 
selecionadas, ingredientes para compor a LISTA DE COMPRAS, conteúdo no 



ESTABELECIMENTO DE ROTINA, deverá ser baseada em sua própria convicção, no seu 
conhecimento e na sua análise de outros fatores e informações. O conteúdo disponibilizado no 
APLICATIVO é apenas sugestivo e tem por objetivo conferir opções ao USUÁRIO de acordo com 
as suas preferências. De nenhuma maneira o APLICATIVO exerce alguma influência na dieta e 
nos hábitos alimentares do USUÁRIO.  
8.8. São de inteira responsabilidade do USUÁRIO quaisquer informações, conteúdos, 
mensagens, RECEITAS, INGREDIENTES vier a incluir no APLICATIVO. 
8.9. O USUÁRIO se compromete a não incluir no APLICATIVO quaisquer informações ou que 
violem direitos de terceiros, incluindo, sem limitação, quaisquer direitos de propriedade 
intelectual e quaisquer direitos da personalidade, como, por exemplo, o direito à imagem, à 
honra e à privacidade ou  que contenham material pornográfico, violento, religioso, eleitoral 
ou de qualquer modo não tenha vinculação com o propósito do APLICATIVO e/ou seja 
contrário à legislação pertinente, à moral e aos bons costumes. 
8.10. A COLHER DE CHÁ se reserva o direito de, a seu critério, excluir qualquer material ou 
informação, RECEITA OU mensagem que entenda impróprio, mas não se obriga a controlar 
toda e qualquer publicação, sendo de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO responder pelo 
conteúdo das RECEITAS que incluir no APLICATIVO e qualquer dano que elas possam causar a 
terceiros. 
8.11. A COLHER DE CHÁ poderá retirar qualquer conteúdo do APLICATIVO sempre que 
verifique manifesta e inequívoca ilegalidade ou violação ao conteúdo disposto nos presentes 
TERMOS DE USO, isto é, em casos nos quais, no entendimento da COLHER DE CHÁ, haja 
ilegalidade e/ou inadequabilidade do conteúdo. 

 
9. DESCADASTRAMENTO DO USUÁRIO 
9.1. A COLHER DE CHÁ poderá, a qualquer tempo, realizar o descadastramento do USUÁRIO, 

sem qualquer ônus, nas seguintes situação: 
a) mediante recebimento de solicitação do USUÁRIO nesse sentido, recebida pelo 

APLICATIVO, desde que respeitadas as regras impostas nestes TERMOS DE USO e em 
outros documentos que venham a regular a relação entre o USUÁRIO e a COLHER DE 
CHÁ; e 

b) verificada qualquer infração ao disposto nestes TERMOS DE USO por parte do 
USUÁRIO, oportunidade em que será enviada notificação ao endereço de e-mail 
vinculado à CONTA do referido USUÁRIO informando-o do descadastramento de sua 
CONTA;  

9.2. Em qualquer uma das hipóteses do item 9.1. acima, o acesso do USUÁRIO ao conteúdo do 
APLICATIVO será impedido e ocorrerá a perda automática de quaisquer direitos ou 
benefícios do USUÁRIO estipulados nestes TERMOS DE USO, sem que seja devida ao 
USUÁRIO indenização de qualquer natureza. 
 

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL 
10.1. O USUÁRIO entende e aceita que o APLICATIVO, todos os seus módulos, pacotes, 
customizações, estruturas de funcionamento, modelos de negócios, bibliotecas, dados 
coletados, tratados e/ou armazenados, algoritmos, look and feel, documentações técnicas, 
marcas e demais informações relativas ao APLICATIVO, todos e quaisquer produtos, técnicas, 
modelos, materiais relacionados, documentação, relatórios, compilações de dados, inferências 
e resultados obtidos a partir do processamento de dados coletados, manuais e especificações 
técnicas, resultantes, direta ou indiretamente, do uso do APLICATIVO, bem como todos os 
elementos que compõem o seu conteúdo, incluindo RECEITAS, cardápios, imagens, vídeos e 
compilações desses elementos são de propriedade da COLHER DE CHÁ ou de terceiros que 



licenciaram seu uso em favor da COLHER DE CHÁ (“PROPRIEDADE INTELECTUAL DA COLHER DE 
CHÁ”).  
10.2. É vedado ao USUÁRIO, sob qualquer hipótese, para fins concorrenciais ou não, 
reproduzir, licenciar, distribuir, divulgar, criar trabalhos derivados, ceder, transferir, explorar, 
dar, emprestar, alugar, arrendar, fornecer, comercializar, disponibilizar a terceiros, fazer 
engenharia reversa, permitir o acesso de terceiros ou modificar a PROPRIEDADE INTELECTUAL 
DA COLHER DE CHÁ, em todo ou em parte, ou projetar ou criar um produto com base na 
PROPRIEDADE INTELECTUAL DA COLHER DE CHÁ, salvo mediante autorização expressa da 
COLHER DE CHÁ ou para utilizar as funcionalidades disponibilizadas no APLICATIVO, 
observados as disposições dos presentes TERMOS DE USO. 
10.3. Nada nesses TERMOS DE USO ou na utilização do APLICATIVO confere ao USUÁRIO 
qualquer direito de propriedade ou de exploração econômica sobre a PROPRIEDADE 
INTELECTUAL DA COLHER DE CHÁ.  
10.4. O USUÁRIO, ao disponibilizar RECEITAS, rotinas, imagens, vídeos ou qualquer outro 
conteúdo no APLICATIVO, assume a responsabilidade, perante a COLHER DE CHÁ, de não estar 
violando direitos de terceiros na utilização de qualquer SERVIÇO do APLICATIVO.  
10.5. O USUÁRIO concorda que a COLHER DE CHÁ, exclusivamente, possuirá todos os 
direitos de propriedade intelectual relativos ao APLICATIVO, inclusive aqueles decorrentes de 
quaisquer sugestões, ideias, solicitações de melhoria, comentários, recomendações ou outras 
informações fornecidas pelo USUÁRIO relacionadas ao APLICATIVO e seu funcionamento e 
conteúdo. 
10.6. A COLHER DE CHÁ reserva o direito de investigar e processar violações de quaisquer 
dos itens acima em toda a extensão da lei, podendo cooperar com as autoridades legais para 
processar USUÁRIOS que violem estes TERMOS DE USO. 

 
11. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE USO 

11.1.  Os presentes TERMOS DE USO podem ter suas disposições unilateralmente alteradas, a 
qualquer momento, pela COLHER DE CHÁ, mediante comunicação ao USUÁRIO realizada no 
próprio APLICATIVO, via pop-up.  O acesso ao APLICATIVO por parte do USUÁRIO ficará 
condicionado à aceitação do novo conteúdo dos TERMOS DE USO, caso seja alterado. 

11.2.  O USUÁRIO compromete-se a sempre ler atentamente os presentes TERMOS DE USO e 
suas eventuais alterações, e não poderá afastar a aplicação do seu conteúdo alegando 
ignorância sobre seus termos. 

11.3. Caso o USUÁRIO não esteja de acordo com eventuais alterações realizadas pela COLHER 
DE CHÁ nos TERMOS DE USO, o USUÁRIO deverá, de imediato, cessar a utilização do 
APLICATIVO, sem fazer jus a qualquer indenização ou restituição de eventuais valores pagos à 
COLHER DE CHÁ ou, caso sua divergência seja em relação aos DADOS DE ENGAJAMENTO e/ou 
DADOS DE LOCALIZAÇÃO, o USUÁRIO, caso entenda mais adequado, poderá unicamente 
realizar o Opt-Out, nos termos previstos neste instrumento, sabendo que abrirá mão de gozar 
de experiência personalizada na utilização do APLICATIVO. 

11.4. O USUÁRIO estará concordando com os novos TERMOS DE USO caso venha a clicar no 
botão “Eu Aceito”, que aparecerá na tela do APLICATIVO. Caso o USUÁRIO não indique a 
aceitação ao novo conteúdo dos TERMOS DE USO, seu acesso ao APLICATIVO não será 
permitido. 

VIGÊNCIA E RESCISÃO 



12.1. A versão válida e vigente dos presentes TERMOS DE USO será a que estiver publicada e 
disponível no APLICATIVO à época da sua utilização. Essa versão regulamentará todas as 
relações entre os USUÁRIOS e a COLHER DE CHÁ.  

12.2. Os presentes TERMOS vigorarão por prazo indeterminado, podendo ser imediatamente 
rescindidos pelo USUÁRIO, mediante descadastramento de sua CONTA, ou pela COLHER DE 
CHÁ mediante comunicação ao USUÁRIO do cancelamento da sua CONTA. 

12.3. A rescisão dos presentes TEMOS DE USO não afetarão as obrigações e responsabilidades 
que por sua natureza devam subsistir, incluindo, mas não se limitando às cláusulas de 
propriedade intelectual, obrigações, responsabilidades, entre outras.  

12. FALE CONOSCO  

13.1. Se, apesar das informações presentes nestes TERMOS DE USO, o USUÁRIO tiver dúvidas 
sobre o APLICATIVO ou os SERVIÇOS ou quiser por algum outro motivo, poderá entrar em 
contrato com a COLHER DE CHÁ por meio do endereço de e-mail do Fale Conosco 
contato@colherdechaapp.com.br. A COLHER DE CHÁ incentiva e agradece o envio de 
comentários, perguntas e sugestões. 

13. LEGISLAÇÃO E FORO COMPETENTE 
13.1. Os presentes TERMOS DE USO serão regidos, interpretados e executados segundo a 
legislação brasileira. 
13.2. No caso de qualquer conflito advindo em virtude dos presentes TERMOS DE USO, não 
sendo possível a resolução do conflito por meios amigáveis, o foro da Comarca do Recife, 
Estado de Pernambuco, será eleito como o único competente para dirimir eventuais 
controvérsias oriundas destes TERMOS DE USO, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que venha a ser.  

 


