Termos e condições de uso
1.
Introdução
1.1
Estes termos e condições regem sua utilização do Mais Correções.
1.2
Ao usar o Mais Correções, você aceita estes termos e condições em sua totalidade;
Assim, se você não concordar com estes termos e condições ou qualquer parte destes
termos e condições, você não deve usar nosso site.
1.3
Se você se registrar em nosso site, enviar qualquer material ou usar qualquer um de
nossos serviços, vamos pedir-lhe para concordar expressamente com estes termos e
condições.
1.4
O Mais Correções utiliza cookies; Ao usar nosso site ou concordar com estes termos
e condições, você concorda com a nossa utilização de cookies de acordo com os termos de
nossa política de privacidade.
2.
Crédito
2.1
Este documento foi criado usando o template de SEQ Legal
(http://www.seqlegal.com).
3.
Nota de Direitos Autorais
3.1
Copyright © Mais Correções 2021.
3.2
Sujeito às disposições expressas destes termos e condições:
(a) que, juntamente com os nossos licenciadores, possui e controla todos os direitos
autorais e outros direitos de propriedade intelectual do Mais Correções e o material em
nosso site; e
(b) todos os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual em nosso site e o
material em nosso site são reservados.
4.
Licença para usar o site
4.1
Você pode:
(a)
visualizar páginas do maiscorrecoes.com.br em um navegador web;
(b)
baixar páginas do nosso site para armazenamento em cache em um navegador
web;
(c)
imprimir páginas do Mais Correções;
(d)
usar os nossos serviços do site por meio de um navegador, observadas as demais
disposições destes termos e condições.
4.2
Exceto quando expressamente permitido pela Seção 4.1 ou as outras disposições
destes termos e condições, você não pode fazer o download de qualquer material do nosso
site ou salvar qualquer material para o seu computador.
4.3
Você só pode usar o Mais Correções para enviar e visualizar redações, comentários,
correções, notas, propostas de redação e visualizar materiais de estudo disponibilizados
pela equipe do Mais Correções, e você não deve usar nosso site para quaisquer outros fins.

4.4
Exceto quando expressamente permitido por estes termos e condições, você não
deve editar ou modificar qualquer material no nosso website.
4.5
A menos que você possua ou controle os direitos relevantes no material, você não
deve:
(a)
republicar o material no nosso website (incluindo republicação em outro site);
(b)
vender, alugar ou sub-licenciar o material de nosso site;
(c)
explorar material do nosso site para fins comerciais; ou
(d)
redistribuir o material de nosso site.
4.6
Não obstante o ponto 4.5, você pode redistribuir nosso boletim informativo impresso
e em formato eletrônico, a qualquer pessoa.
4.7
Reservamo-nos o direito de restringir o acesso a áreas de nosso website, ou mesmo
todo o nosso website, a nosso critério; você não deve contornar ou ignorar, ou tentar
contornar ou ignorar, quaisquer medidas de restrição de acesso no nosso site.
5.
Uso aceitável
5.1
Você não pode:
(a)
utilizar o nosso website em qualquer forma ou tomar qualquer ação que cause ou
possa causar danos ao website ou deficiência ao desempenho, à disponibilidade ou à
acessibilidade do site;
(b)
utilizar o nosso website em qualquer forma que seja ilegal, fraudulenta ou prejudicial,
ou em conexão com qualquer finalidade ou atividade ilícita, ilegal, fraudulenta ou prejudicial;
(c)
usar nosso site para copiar, armazenar, hospedar, transmitir, enviar, usar, publicar ou
distribuir qualquer material que consiste de (ou está ligada a) qualquer spyware, vírus de
computador, cavalos de Tróia, worms, keystroke logger, rootkit ou outro software malicioso
de computador ;
(d)
conduzir atividades de coleta de dados sistemáticos ou automatizados (incluindo
mineração de dados, extração de dados e colheita de dados) sobre ou em relação ao nosso
site sem o nosso consentimento expresso por escrito;
(e)
acessar ou interagir com nosso website utilizando um robot, spider ou outros meios
automatizados;
(f)
violar as directrizes definidas no arquivo robots.txt para o nosso site; ou
(g)
utilizar os dados recolhidos a partir de nosso site para qualquer atividade de
marketing direto (incluindo e-mail marketing, marketing SMS, telemarketing e mala direta).
5.2
Você não deve utilizar os dados recolhidos a partir de nosso site para entrar em
contato com indivíduos, empresas ou outras pessoas ou entidades, a não ser que utilize os
meios disponibilizados no sistema.
5.3
Você deve garantir que todas as informações que você fornecer para nós através do
nosso site, ou em relação ao nosso site, são verdadeiras, exatas, atuais, completas e não
enganosas.
6.
Registro e contas
6.1
Você pode se inscrever para uma conta com o nosso site, preenchendo e enviando
o formulário de cadastro no nosso site, e clicando no link de verificação do e-mail que o site
irá enviar para você.
6.2
Você não deve permitir que qualquer outra pessoa utilize a sua conta para acessar o
site.

6.3
Você deve nos notificar imediatamente, por e-mail, se tiver conhecimento de
qualquer uso não autorizado de sua conta.
6.4
Você não deve usar a conta de qualquer outra pessoa para acessar o site.
7.
Identificação de usuário e senhas
7.1
Se você registrar uma conta em nosso site, deverá escolher um e-mail e uma senha.
7.2
Seu e-mail deve respeitar as regras de conteúdo estabelecidas no ponto 10.
7.3
Você deve manter sua senha confidencial.
7.4
Você deve nos notificar por e-mail imediatamente se você se tornar ciente de
qualquer divulgação de sua senha.
7.5
Você é responsável por qualquer atividade em nosso site resultante de qualquer
falha em manter sua senha confidencial, e pode ser responsabilizado por eventuais perdas
decorrentes deste tipo de anomalia.
8.
8.1
(a)
(b)
(c)

Cancelamento e suspensão de conta
Nós podemos:
suspender sua conta;
cancelar sua conta; e/ou
editar os detalhes de sua conta
a qualquer momento, a nosso exclusivo critério, sem aviso prévio ou explicação.
8.2
Você pode solicitar o cancelamento da sua conta enviando um e-mail para
contato@maiscorrecoes.com.br.
9.
Licença para o seu conteúdo
9.1
Nestes termos e condições, "seu conteúdo" significa todas as obras e materiais
(incluindo, sem limitação de texto, gráficos, imagens, material de áudio, material de vídeo,
material áudio-visual, os scripts, software e arquivos) que você enviar para nós ou nosso
site para armazenamento ou publicação no, processamento por, ou transmissão via, o
nosso website.
9.2
Você concede-nos uma licença mundial, irrevogável, não exclusiva, livre de royalties
para utilizar, reproduzir, adaptar, publicar, traduzir e distribuir seu conteúdo em qualquer
mídia existente ou futura / reproduzir, armazenar e publicar seu conteúdo sobre e em
relação a este site e qualquer site sucessor / reproduzir, armazenar e, com o seu
consentimento específico, publicar o seu conteúdo sobre e em relação a este site.
9.3
Você concede-nos o direito de sublicenciar os direitos ao abrigo da secção 9.2.
9.4
Você concede-nos o direito de intentar uma ação por violação dos direitos ao abrigo
da secção 9.2.
9.5
Você renuncia a todos os seus direitos morais sobre o seu conteúdo para o limite
máximo permitido pela lei aplicável; e você garante que todos os outros direitos morais
sobre o conteúdo foram renunciados até ao limite máximo permitido pela lei aplicável.
9.6
Você pode editar o seu conteúdo, na medida permitida utilizando a funcionalidade de
edição disponibilizada em nosso site.
9.7
Sem prejuízo de outros direitos de acordo com estes termos e condições, se você
violar qualquer disposição destes termos e condições de qualquer forma, ou se
razoavelmente suspeitar que você violou os termos e condições de qualquer forma,
podemos excluir, editar ou despublicar qualquer ou todo o seu conteúdo.

10.
Regras para o seu conteúdo
10.1 Você garante e declara que o seu conteúdo vai cumprir estes termos e condições.
10.2 Seu conteúdo não deve ser ilegal ou ilícito, não devem violar os direitos legais de
qualquer pessoa, e não deve ser capaz de dar origem a uma ação judicial contra qualquer
pessoa (em cada caso, em qualquer jurisdição e ao abrigo de qualquer lei aplicável).
10.3 Seu conteúdo e o uso do seu conteúdo por nós de acordo com estes termos e
condições, não deve:
(a)
ser difamatório ou maliciosamente falso;
(b)
ser obsceno ou indecente;
(c)
infringir qualquer direito autoral, direito moral, direito de banco de dados, direito de
marca, desenho ou modelo, direito de repasse, ou outro direito de propriedade intelectual;
(d)
violar o direito à confiança, direito de privacidade ou direito ao abrigo da legislação
de proteção de dados;
(e)
constituir aconselhamento negligente ou conter qualquer declaração negligente;
(f)
constituir um incitamento à prática de um crime, as instruções para a prática de um
crime ou a promoção da atividade criminosa;
(g)
estar em desprezo de qualquer tribunal, ou em violação de qualquer ordem judicial;
(h)
estar em violação de ódio racial ou religioso ou legislação de discriminação;
(i)
ser uma blasfêmia;
(j)
ser contrário à segredo legislativo oficial;
(k)
estar em violação de qualquer obrigação contratual em relação a qualquer pessoa;
(l)
retratar a violência de forma explícita, gráfica ou gratuita;
(m)
ser pornográfico, obsceno, sugestivo ou sexualmente explícito;
(n)
ser falso, inexato ou enganoso;
(o)
consistir em ou conter qualquer instruções, conselhos ou outras informações que
possam ser postas em prática e poderiam, se postas em prática, causar doença, lesão ou
morte, ou qualquer outra perda ou dano;
(p)
constituir spam;
(q)
ser ofensivo, enganoso, fraudulento, ameaçador, abusivo, ofensivo, anti-social,
ameaçador, odioso, discriminatório ou inflamatório; ou
(r)
causar aborrecimento, inconveniência ou ansiedade desnecessária a qualquer
pessoa.
11.
Garantias Limitadas
11.1 Nós não garantimos ou representamos:
(a)
a integralidade ou exatidão das informações publicadas em nosso site;
(b)
que o material no site está atualizado;
(c)
que o site ou qualquer serviço no site permanecerá disponível;
(d)
que as redações enviadas no modo gratuito serão corrigidas.
11.2 Reservamo-nos o direito de interromper ou alterar qualquer ou todos os nossos
serviços do site, e para parar de publicar o nosso site, a qualquer momento, a nosso
exclusivo critério, sem aviso prévio ou explicação; e salvo na medida expressa em contrário
nestes termos e condições, você não terá direito a qualquer indenização ou outros
pagamentos mediante a desistência ou alteração de quaisquer serviços do site, ou se parar
de publicar o site.

11.3 Até ao limite máximo permitido pela lei aplicável e sujeito à Seção 12.1, excluímos
todas as representações e garantias relacionadas ao assunto destes termos e condições, o
nosso website e o uso do nosso site.
12.
Limitações e exclusões de responsabilidade
12.1 Nada em um contrato ao abrigo destes termos e condições irá:
(a)
limitar ou excluir qualquer responsabilidade por morte ou danos pessoais resultantes
de negligência;
(b)
limitar ou excluir qualquer responsabilidade por fraude ou falsidade ideológica;
(c)
limitar quaisquer passivos de qualquer forma que não é permitido pela lei aplicável;
ou
(d)
excluir quaisquer responsabilidades que não podem ser excluídas sob a lei aplicável.
12.2 As limitações e exclusões de responsabilidade estabelecidos na presente Seção 12
e outra parte em um contrato ao abrigo destes termos e condições:
(a)
estão sujeitos a Seção 12.1; e
(b)
reger todas as obrigações decorrentes do contrato ou que, relativamente ao objeto
do contrato, incluindo os passivos decorrentes de contrato, ato ilícito (incluindo negligência)
e, por violação do dever legal, exceto na medida expressa em contrário no contrato.
12.3 Na medida em que o nosso site e as informações e serviços em nosso site são
fornecidos a título gratuito, não seremos responsáveis por qualquer perda ou dano de
qualquer natureza.
12.4 Nós não seremos responsabilizados por você em relação a eventuais perdas
decorrentes de qualquer evento ou eventos fora do nosso controle razoável.
12.5 Nós não seremos responsabilizados por você em relação a quaisquer perdas de
negócios, incluindo (sem limitação) a perda ou dano de lucros, rendimentos, receitas,
utilização, produção, poupanças antecipadas, negócios, contratos ou oportunidades
comerciais.
12.6 Nós não seremos responsabilizados por você em relação a qualquer perda ou
corrupção de quaisquer dados, banco de dados ou software.
12.7 Nós não seremos responsabilizados por você em relação a qualquer perda ou dano
especial, indireto ou conseqüente.
12.8 Você aceita que nós temos um interesse em limitar a responsabilidade pessoal dos
nossos diretores e funcionários e, tendo em conta esse interesse, você reconhece que
somos uma entidade de responsabilidade limitada; você concorda que você não vai trazer
qualquer reclamação pessoalmente contra nossos diretores ou funcionários em relação a
quaisquer perdas que sofrem em conexão com o website ou estes termos e condições (este
não vai, naturalmente, limitar ou excluir a responsabilidade da entidade de responsabilidade
limitada -se pelos atos e omissões de nossos diretores e funcionários).
13.
Violações destes termos e condições
13.1 Sem prejuízo de outros direitos de acordo com estes termos e condições, se você
violar estes termos e condições de qualquer forma, ou se razoavelmente suspeitar que você
violou estes termos e condições em qualquer forma, nós poderemos:
(a)
enviar-lhe um ou mais avisos formais;
(b)
suspender temporariamente o seu acesso ao nosso site;
(c)
permanentemente proibir você de acessar o nosso site;

(d)
bloquear computadores usando o seu endereço IP de acessar o nosso site;
(e)
entrar em contato com qualquer ou todos os seus fornecedores de serviços de
internet e solicitar que eles bloqueiam o seu acesso ao nosso site;
(f)
iniciar uma ação legal contra você, seja por quebra de contrato ou de outra forma; e /
ou
(g)
suspender ou excluir sua conta no nosso site.
13.2 Se nós suspendermos ou proibirmos ou bloquearmos o seu acesso ao nosso site ou
uma parte do nosso site, você não deve tomar qualquer medida para contornar tal
suspensão ou proibição ou bloqueio (incluindo, sem limitação, criação e /ou usando uma
conta diferente).
14.
Variação
14.1 Podemos revisar estes termos e condições de tempos em tempos.
14.2 Os termos e condições previstos aplicam-se à utilização do nosso site a partir da
data de publicação dos termos e condições previstas no site, e você renuncia a qualquer
direito de outra forma você pode ter de ser notificado de, ou de consentir a, revisões destes
termos e condições. Vamos dar-lhe um aviso por e-mail de qualquer revisão destes termos
e condições e os termos e condições revistas serão aplicáveis à utilização do nosso site a
partir da data que nós damos-lhe tal notificação; se você não concordar com os termos e
condições revistas, você deve parar de usar o nosso site.
14.3 Se você tiver dado o seu acordo expresso com estes termos e condições, vamos
pedir o seu consentimento expresso a qualquer revisão destes termos e condições; e se
você não der o seu consentimento expresso para os termos e condições revistas, num
prazo a que pode especificar, vamos desativar ou apagar sua conta no site, e você deve
parar de usar o site.
15.
Atribuições
15.1 Você concorda que podemos ceder, transferir, subcontratar ou de outra forma lidar
com nossos direitos e / ou obrigações ao abrigo destes termos e condições.
15.2 Você não pode, sem o nosso prévio consentimento ceder, transferir, sub-contrato
escrito ou de outra forma lidar com qualquer um dos seus direitos e / ou obrigações ao
abrigo destes termos e condições.
16.
Desvinculação
16.1 Se uma disposição de um contrato ao abrigo destes termos e condições é
determinada por qualquer tribunal ou outra autoridade competente para ser ilegal e / ou
inexeqüível, as demais disposições continuarão em vigor.
17.
Direitos de terceiros
17.1 Um contrato ao abrigo destes termos e condições é para nosso benefício e seu
benefício, e não se destina a beneficiar ou de serem exigíveis por terceiros.
17.2 O exercício dos direitos das partes no âmbito de um contrato ao abrigo destes
termos e condições não está sujeito ao consentimento de terceiros.
18.

Total acordo

18.1 Sujeito à Seção 12.1, estes termos e condições, juntamente com a nossa política de
privacidade, constitui a totalidade do acordo entre você e nós em relação ao seu uso do
nosso site e substitui todos os acordos anteriores entre você e nós em relação ao seu uso
do nosso site.
19.
Lei e jurisdição
19.1 Um contrato ao abrigo destes termos e condições serão regidos e interpretados de
acordo com a lei brasileira.
19.2 Quaisquer litígios relativos a um contrato ao abrigo destes termos e condições
devem ser sujeitos à exclusiva jurisdição dos tribunais do Brasil.
20.
20.1
20.2
20.3

Nossas informações
Este site é de propriedade e operado por maiscorrecoes.com.br.
Nosso principal endereço de negócios está em Natal, Rio Grande do Norte.
Você pode nos contatar por e-mail para contato@maiscorrecoes.com.br.

