
 
 

 
www.shopdentrodocasamento.com.br 

 

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

DADOS PESSOAIS 

 

O site www.shopdentrodocasamento.com.br é administrado por DENTRO DO 

CASAMENTO COMÉRCIO E MARKETING EIRELI (CNPJ n. 32.511.721/0001-52). 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DE ACESSO 

 

Para fazer o registro no site do SHOP DENTRO DO CASAMENTO é necessário que 

o(a) usuário(a) informe seu e-mail e crie uma senha.  

O(a) usuário(a) é responsável pela veracidade das informações postas e deverá 

guardar sua senha de forma segura. 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DE COMPRA 

 

Quando uma compra for realizada por Cartão de Crédito, o SHOP DENTRO DO 

CASAMENTO enviará uma solicitação para a operadora e aguardará a compra ser 

autorizada. A resposta da operadora será informada ao/a cliente. 

Os produtos disponibilizados no site www.shopdentrodocasamento.com.br serão 

comercializados apenas para uso pessoal, não sendo possível a revenda, 

exportação, e uso da marca como representante sem autorização prévia. 

O SHOP DENTRO DO CASAMENTO não se responsabiliza pelo uso indevido de 

seus produtos. 

 

ESTOQUE E DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS 

 

Constatada a falta de produto no estoque, o cliente será avisado imediatamente para 

que possa decidir pelo reembolso ou pela troca de algum outro produto disponível 

no estoque. 
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A troca deve ser feita preferencialmente por produto de igual valor. Caso o cliente 

decida pela troca de produtos de valores diferentes, as necessárias compensações 

financeiras serão realizadas. 

O prazo para reembolso varia de acordo com a forma de pagamento. Tendo sido o 

pagamento feito por meio de Cartão de Crédito, o prazo será de aproximadamente 

15 dias úteis. 

O SHOP DENTRO DO CASAMENTO não arcará com quantias adicionais que 

porventura venham a ser exigidas pelo(a) comprador(a), como multas ou taxas. 

 

PROCEDIMENTO DE ENTREGA 

 

Os produtos adquiridos no SHOP DENTRO DO CASAMENTO serão entregues em 

nome do(a) comprador(a) e no endereço indicado no momento da compra. 

Os prazos de entrega respeitarão os prazos definidos pelos Correios, podendo estar 

sujeitos a variações decorrentes de fatores próprios da empresa de logística. 

Se o produto recebido não corresponder ao comprado, o usuário poderá entrar em 

contato para informar sua insatisfação. 

Ao receber o produto, você terá o prazo de 03 dias úteis para nos informar sobre a 

necessidade de auxílio no processo de devolução. 

O SHOP DENTRO DO CASAMENTO buscará, de todas as formas possíveis, 

oferecer a melhor solução para eventuais problemas que surgirem no processo de 

entrega, porém, não se responsabilizará na ocorrência de casos fortuitos ou força 

maior, ou até mesma pela deficiência do serviço prestado pelos Correios. 

O SHOP DENTRO DO CASAMENTO se colocará sempre a disposição para receber 

contatos de seus clientes, seja por e-mail, seja por whatsapp. 

 

RESPEITO AO DIREITO DO CONSUMIDOR   

 

Estes termos em nenhum momento limitam o Direito do Consumidor previsto na 

legislação nacional. 
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O Código de Defesa do Consumidor nacional será observado na resolução de 

qualquer pendência, independentemente do local de origem da compra. 

 

ACORDO INTEGRAL 

 

Os termos e condições aqui dispostos estabelecem um contrato de compra e venda 

entre fornecedor e consumidor. 

Estes termos só poderão ser alterados por escrito e com assinatura expressa de um 

diretor do SHOP DENTRO DO CASAMENTO. 

A palavra de qualquer pessoa que não seja diretora do SHOP DENTRO DO 

CASAMENTO não será entendida como variação destes termos. 

 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

 

O SHOP DENTRO DO CASAMENTO trabalha para que todas as comunicações via 

internet da qual participa sejam protegidas pelo sigilo comercial e pela privacidade 

das informações. Qualquer prejuízo causado ao consumidor final que seja 

relacionado à violação de privacidade produzido por terceiro não identificado não 

são de responsabilidade do SHOP DENTRO DO CASAMENTO, empresa esta que 

se vale de boas práticas do mercado e que trabalha com tecnologia suficiente para  

a preservação da segurança na troca de informações. 

 

As informações contidas no site www.shopdentrodocasamento.com.br podem conter 

algumas imprecisões. Muito embora o SHOP DENTRO DO CASAMENTO seja 

responsável pelo zelo das informações publicadas, não há responsabilidade pelo 

ressarcimento de prejuízos que sejam causados por conta de erros ou imprecisões, 

limitando-se tão somente a ressarcir 100% (cem por cento) do valor desembolsado 

pelo cliente nas hipóteses previstas neste regulamento, desde que a imprecisão 

afete diretamente a qualidade e o bom uso do produto adquirido. 
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O SHOP DENTRO DO CASAMENTO, seus diretores e sua equipe não responderão 

pessoalmente por qualquer dano causado ao usuários decorrente da utilização do 

site www.shopdentrodocasamento.com.br, seja pela corrupção de dados, seja pela 

violação de dados financeiros. 

 

LINKS EXTERNOS 

 

O site www.shopdentrodocasamento.com.br pode conter links que levam os 

usuários a acessarem outro endereço eletrônico. Em nenhuma hipótese o SHOP 

DENTRO DO CASAMENTO se responsabilizará por danos decorrentes do acesso a 

estes sites externos. 

Todos os esforços foram feitos para que o site contivesse apenas informações 

seguras, porém não há como controlar o conteúdo acessado por sites externos. 

Portanto, nenhuma menção a qualquer empresa, organização ou indivíduo feita pelo 

SHOP DENTRO DO CASAMENTO implica automaticamente em aprovação ou 

garantia sobre a idoneidade e capacidade dessa empresa, organização ou indivíduo. 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Todos os layouts, logotipos, descrições de produtos, gráficos e imagens contidos no 

site www.shopdentrodocasamento.com.br são constituem direitos do SHOP 

DENTRO DO CASAMENTO, ou de outros proprietários de direitos autorais, sendo 

vedada sua utilização sem autorização expressa. 

 

MARCA 

 

As marcas escritas DENTRO DO CASAMENTO ou SHOP DENTRO DO 

CASAMENTO são registradas e de propriedade do DENTRO DO CASAMENTO 

COMÉRCIO E MARKETING EIRELI. O uso dos nomes DENTRO DO CASAMENTO 

ou SHOP DENTRO DO CASAMENTO para promover outra marcas ou para criar  
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sites ou perfis de rede social são proibidos, exceto se houver autorização expressa 

por parte dos diretores. 

 

CONDUTA E ÉTICA 

 

Nós do SHOP DENTRO DO CASAMENTO nos comprometemos a oferecer produtos 

de qualidade e a manter uma relação de confiança com os consumidores. 

Exigimos que todos os fornecedores sejam comprometidos com o cumprimento da 

legislação trabalhista bem como com o respeito aos direitos humanos. Qualquer 

manifestação que caminhe em sentido contrário não será tolerada. 

 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

 

Pelo presente instrumento, as partes qualificadas celebram contrato de compra e 

venda de produtos via internet. 

a) De um lado, DENTRO DO CASAMENTO COMERCIO E MARKETING EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob o n. 32.511.721/0001-52. 

b) De outro lado, PESSOA FÍSICA CONSUMIDORA, qualificada por meio do 

respectivo cadastro eletrônico realizado no site. 

 

I. DEFINIÇÕES: 

Considera-se, para fins de execução do presente contrato: 

 

I.1. DENTRO DO CASAMENTO COMÉRCIO E MARKETING EIRELI: pessoa 

jurídica de direito privado cujo nome fantasia é SHOP DENTRO DO CASAMENTO e 

que exerce a atividade de comércio de produtos via internet. 

I.2. COMPRADOR(A): pessoa física que efetua a compra de produtos oferecidos 

pelo site www.shopdentrodocasamento.com.br.  

I.3. TRANSAÇÃO COMERCIAL: compra efetuada pelo comprador do produtos 

fornecidos pelo SHOP DENTRO DO CASAMENTO. 
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I.4. SITE: página eletrônica pertencente à empresa SHOP DENTRO DO 

CASAMENTO, onde estão expostos os produtos e os meios disponíveis para a 

concretização da compra e venda. 

I.5. PRESTADORES DE SERVIÇO: empresas especializadas em cobranças e 

pagamentos via internet contratadas pelo SHOP DENTRO DO CASAMENTO. 

 

II. PROCEDIMENTOS: 

 

II.1. Somente serão aceitos cadastros no site de pessoas que estejam devidamente 

inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Física. 

II.2. O pagamento de frete e seguro serão calculados à parte e estarão incluídos no 

fechamento da compra. Seus valores poderão variar de acordo com o CEP do(a) 

comprador(a). 

II.3. É de responsabilidade do SHOP DENTRO DO CASAMENTO a escolha do 

operador logístico. 

II.4. O presente instrumento será considerado aceito pelo(a) comprador(a) quando 

este clicar no botão “li e concordo com os termos) presente no momento de 

fechamento da compra do produto. 

II.5. O comprador poderá escolher a forma de pagamento dentre aquelas 

disponibilizadas pelo SHOP DENTRO DO CASAMENTO. 

II.6. Havendo necessidade, o(a) comprador(a) deverá enviar ao SHOP DENTRO DO 

CASAMENTO qualquer documento que comprove o pagamento. 

II.7. Todo produto adquirido através do site www.shopdentrodocasamento.com.br 

será enviado diretamente ao comprador(a), conforme informações de nome e 

endereço indicadas pelo(a) cliente(a). 

II.8. Havendo defeito no produto, o(a) cliente poderá entrar em contato para sanar 

todas as suas dúvidas e buscar as possíveis soluções. 

 

III. DA GARANTIA 
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Os produtos vendidos no site www.shopdentrodocasamento.com.br têm a sua 

garantia regulada  pela legislação brasileira e mais especificamente pelo Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

IV. DAS DEVOLUÇÕES SEM REEMBOLSO INTEGRAL 

 

O SHOP DENTRO DO CASAMENTO garante o reembolso integral ao consumidor 

em caso de devolução dos produtos dentro do prazo legal. O reembolso considerará 

o valor integral do produto. Não haverá restituição de valores gastos a título de frete 

ou impostos. 

 

V. DAS OBRIGAÇÕES 

 

V.1. O(a) comprador(a) obriga-se a: a) efetuar o pagamento dos produtos adquiridos 

nas formas e condições previstas neste contrato; b) zelar prela precisão das 

informações prestadas; c) seguir os procedimentos dispostos em caso de 

reclamações, contestações, ou qualquer outro questionamento decorrente do 

serviço contratado. 

 

V.2. O SHOP DENTRO DO CASAMENTO obriga-se a: a) despachar os produto 

adquirido em até 7 dias úteis após a confirmação de pagamento; b) prestar as 

informações necessárias para a utilização do produto; c) oferecer garantia dos 

produtos, tal como conserto e troca, obedecendo aos limites de prazos informados 

no site, desde que não seja verificado o mau uso pelo(a) comprador(a). 

 

VI. DAS RESPONSABILIDADES 

 

A responsabilidade do SHOP DENTRO DO CASAMENTO limita-se ao objeto deste 

contrato. 
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VII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

VII.1. A qualquer momento a empresa SHOP DENTRO DO CASAMENTO poderá 

modificar os Termos e Condições deste contrato, devendo publicar a nova versão 

dentro de 5 dias após as modificações. 

 

VII. 2. O(a) comprador(a) autoriza de maneira irrevogável e irretratável que SHOP 

DENTRO DO CASAMENTO mantenha um banco de dados com informações 

relativas às transações comerciais, a fim de que possa utilizá-lo como meio de prova 

ante autoridades administrativas e judiciais. 

 

VII.3. Ambas as partes se comprometem na busca pela solução consensual das 

controvérsias. 

 

 

SHOP DENTRO DO CASAMENTO COMÉRCIO E MARKETING EIRELI. 

 

 

 

 

 


