Formulário de Adesão ao “Programa de Proteção à Propriedade Intelectual” (“PPPI”)
Estimado MercadoLivre:

Por intermédio do presente, eu _________________ GARANTO que:
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

●

Sou o (i) titular ou (ii) represento 
[nome completo ou razão social do titular de direito
], conforme o
documento anexo, para atuar em nome do titular do seguinte direito de propriedade intelectual:
[
detalhar direito de propriedade intelectual. Por exemplo: marca XXXX
].
Comprovo a titularidade dos direitos de propriedade intelectual indicados no ponto III abaixo, mediante
a documentação anexa devidamente registrada perante a autoridade pública competente.
Manterei em estrita confidencialidade toda a informação que tenha acesso como consequência da
minha adesão ao programa PPPI.
Entendo que o PPPI tem como objetivo permitir aos titulares de direitos de propriedade intelectual
solicitar a remoção daqueles produtos oferecidos através da plataforma do MercadoLivre que,
supostamente violem direitos de propriedade intelectual. Por fim, garanto que somente realizarei
denúncias por supostas infrações aos direitos de propriedade intelectual, sob minha responsabilidade,
com o maior cuidado possível, respeitando as limitações dos direitos reclamados, os direitos de
terceiros e a lei vigente.
Comprometo-me a utilizar o PPPI e os mecanismos oferecidos de forma responsável e diligente, e não
denunciarei questões que não tenham vínculo direto com potencias infrações aos direitos de
propriedade intelectual (ex.: políticas de vendas, distribuições exclusivas etc.). No caso de dúvidas,
antes de denunciar, comprometo-me a receber assessoramento profissional prévio.
Manterei indene o MercadoLivre e suas afiliadas sem limitação alguma, por todo dano derivado da
minha participação no PPPI, incluindo, mas não se limitando, as denúncias que formular contra
supostos usuários infratores ou à uma eventual divulgação e/ou qualquer outro uso indevido de
informação confidencial.
Reconheço que o MercadoLivre tem o direito de solicitar-me provas que respaldem a diligência tomada
ao realizar as denúncias e comprometo-me a fornecer toda a informação e documentação que o
MercadoLivre considere necessária e pertinente para esta finalidade.
Reconheço que o MercadoLivre tem o direito de i) abster-se de processar as denúncias nas quais sejam
omitidos os motivos das violações, que não sejam suficientemente detalhadas e compreensíveis para
qualquer leigo em questões de propriedade intelectual de tal modo que o suposto infrator possa
eventualmente modificar sua conduta ou que não respeitem as limitações dos direitos de propriedade
intelectual invocados, e ii) aplicar sanções e/ou tomar medidas sobre a permanência dos membros do
PPPI.
Reconheço que poderei responder pessoalmente, nos termos da lei, caso os documentos de
representação utilizados no PPPI não sejam válidos.
Manterei atualizados os dados que informei ao MercadoLivre, incluindo, mas não se limitando, a
e-mails autorizados a denunciar.
Reconheço que tenho a faculdade de exercer o direito de acesso aos meus dados pessoais de forma
gratuita em intervalos não inferiores há 6 meses, salvo se demonstrado interesse legítimo.
Reconheço que, de acordo com os órgãos de controle e a legislação de dados pessoais de cada um dos
países onde se faça a denúncia, pode existir a obrigação de atender as denúncias e reclamações que se
interponham com relação ao descumprimento das normas de proteção de dados pessoais.
Conheço e aceito os Termos e condições de tratamento de dados e as Políticas de privacidade, como
também os Termos e condições gerais de uso dos sites do MercadoLivre.
Autorizo o MercadoLivre e as suas afiliadas a divulgar os meus dados pessoais aos usuários dos
produtos denunciados, como também a informar os motivos das denúncias para que os usuários em
suposta infração possam entrar em contato comigo e/ou modificar a suposta conduta infratora,
conforme aplicável.
Entendo e aceito que os dados que forneço ao MercadoLivre serão utilizados pelo MercadoLivre e/ou as
suas afiliadas com o objetivo de aderir-me como membro do PPPI, processar as denúncias enviadas ao
PPPI, estabelecer potencial contato com usuários denunciados, como também para fins estatísticos e
para responder a requerimentos de informação de autoridades competentes.

I.

Dados de contato (todos os campos são obrigatórios)
●
●
●
●
●
●
●
●

Nome e sobrenome do titular do direito de propriedade intelectual:
Titular ou representante:
Cargo:
Companhia:
Endereço:
Cidade/ País/ CEP:
E-mail para receber comunicações do MercadoLivre:
E-mail para informar aos vendedores que sejam denunciados:
(caso este campo não seja preenchido, informaremos aos vendedores o e-mail indicado no ponto
anterior)

●
●
II.

Telefone:
Fax:
Autorizados a denunciar através do PPPI (todos os campos são obrigatórios)

A seguir, está uma lista de pessoas autorizadas a enviar Notificações de Infração. Para atualizações, por favor,
envie um e-mail para 
pppi@mercadolivre.com
a partir de um endereço de e–mail autorizado.
NOME

III.
●
●
●
●
●

E-MAIL

Detalhe dos direitos de propriedade intelectual para aderir ao PPPI (todos os campos são
obrigatórios)
Descrição:
Número de registro:
Tipo de direito (
autor/ imagem, marca patente, software):
Data de vencimento do direito (
se aplicável
):
Classe Internacional (
se aplicável)
:
No caso do registro corresponder a uma marca, completar os seguintes campos adicionais:

●
●
●
●

Tipo de Marca (denominativa/ mista/ figurativa)
:
Limitação (
se aplicável
):
País de registro:
Comentários:

Para registrar no PPPI direitos adicionais, você deverá completar novamente os campos do ponto III.
Garanto que a informação da presente declaração é correta e está vigente.
Diante do exposto, solicito a minha adesão como Membro do Programa de Proteção à Propriedade Intelectual
do MercadoLivre para defender os meus direitos detalhados no ponto III.
Sem comentários adicionais.
Cordialmente,
___________________
Assinatura

_________________________
Nome e sobrenome

_____________
Data

