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Responsabilidade pelo conteúdo 

 

Como prestadores de serviços, somos responsáveis pelo conteúdo próprio destes sites. Entretanto, 

os prestadores de serviços não são obrigados a monitorar permanentemente as informações 

apresentadas ou armazenadas ou a buscar evidências que indiquem atividades ilegais. 

 

As obrigações legais de remover informações ou de bloquear o uso de informações permanecem 

inquestionáveis. Neste caso, a responsabilidade só é possível no momento do conhecimento de uma 

violação específica da lei. Os conteúdos ilegais serão removidos imediatamente no momento em que 

tivermos conhecimento dos mesmos. 

 

Responsabilidade por links 

 

Nossa oferta inclui links para sites externos de terceiros. Não temos influência sobre o conteúdo 

desses sites, portanto não podemos garantir esses conteúdos. Os provedores ou administradores dos 

sites vinculados são sempre responsáveis por seus próprios conteúdos. 

 

Os sites vinculados haviam sido verificados quanto a possíveis violações da lei no momento do 

estabelecimento do link. Os conteúdos ilegais não foram detectados no momento da criação do link. 

Um monitoramento permanente do conteúdo dos sites vinculados não pode ser imposto sem 

indicações razoáveis de que houve uma violação da lei. Os links ilegais serão removidos 

imediatamente no momento em que tivermos conhecimento dos mesmos. 

 

Direitos autorais 

 

Os conteúdos e compilações publicados nestes websites pelos fornecedores estão sujeitos às leis 

brasileiras de direitos autorais. A reprodução, edição, distribuição, assim como o uso de qualquer 

tipo fora do escopo da lei de direitos autorais exigem uma permissão por escrito do autor ou do 
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autor. Os downloads e cópias destes websites são permitidos somente para uso privado. O uso 

comercial de nosso conteúdo sem a permissão do autor é proibido. 

 

As leis de direitos autorais de terceiros são respeitadas desde que o conteúdo destes websites não 

seja originário do fornecedor. As contribuições de terceiros neste site são indicadas como tal. 

Entretanto, se você notar qualquer violação das leis de direitos autorais, favor nos informar. Tais 

conteúdos serão removidos imediatamente. 

 


