TERMO DE PERMISSÃO DE USO E DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Todos os visitantes do LIVROS DIGITAIS estão sujeitos a regras básicas de conduta enquanto
usarem e acessarem os serviços.
Este Termo de Permissão de Uso e de Política de Privacidade, que pode ser livremente
modificado, abaixo chamado “Termo”, constitui as condições legalmente aplicáveis ao seu uso
dos serviços do LIVROS DIGITAIS.
Ao acessar e/ou usar os serviços do LIVROS DIGITAIS, você deverá aceitar este Termo como
vinculante. Você poderá acessar e/ou usar os serviços do LIVROS DIGITAIS – caso em que as
regras deste Termo serão aplicáveis – de duas formas diferentes:
Como “Visitante”, isto é, você simplesmente navega nos Serviços do LIVROS DIGITAIS, sem a
necessidade de ser cadastrado no site; ou
Como “Membro”, isto é, você se cadastrou no site e participa dos benefícios do cadastro.
O termo “Usuário” refere-se a um Visitante ou a um Membro. Você será autorizado a usar os
Serviços do LIVROS DIGITAIS (não importando se seu acesso ou uso é deliberado), somente se
aceitar cumprir todas as leis, regras e regulamentos e as condições estabelecidas por este
Termo.
Para tornar-se Membro e/ou fazer uso dos Serviços do LIVROS DIGITAIS, você deverá indicar
sua aceitação deste Termo durante o processo de Cadastro.
O LIVROS DIGITAIS disponibiliza este website e os serviços nele contidos para seu lazer,
conhecimento e entretenimento pessoal. Ao visitar este website (seja como membro
registrado ou não) ou ao utilizar os serviços do LIVROS DIGITAIS, você aceita e
conscientemente está vinculado ao presente Acordo, incluindo qualquer modificação futura
(Acordo), e a cumprir com todas as leis aplicáveis, normas e regulamentos (Leis Aplicáveis).
Por favor, leia cuidadosamente todo o conteúdo deste Acordo. O LIVROS DIGITAIS pode
modificar este acordo a qualquer momento, e cada modificação será vigente no momento em
que for publicada no seu website. Todas as modificações materiais se aplicarão de forma
prospectiva. O fato de você continuar com o uso do website ou dos serviços do LIVROS
DIGITAIS depois de produzida qualquer dessas modificações supõe a aceitação de obrigação
pelo acordo modificado. Por esse motivo, é importante revisar este acordo de forma regular.
Se não estiver de acordo em obrigar-se pelo presente acordo e respeitar todas as leis
aplicáveis, você deve suspender o uso dos Serviços do LIVROS DIGITAIS imediatamente.
É possível receber uma cópia do presente Acordo solicitando-o por email a
contato@institutoparamitas.org.br, Assunto: Condições de Uso.
O acesso e uso de determinados serviços do LIVROS DIGITAIS podem requerer que você aceite
termos e condições adicionais aplicáveis a tais serviços do LIVROS DIGITAIS, além deste
Acordo, e podem requerer o download de software ou conteúdo (conforme definido abaixo).

ELEGIBILIDADE PARA O REGISTRO NO WEBSITE E SEGURANÇA DA CONTA

O uso dos serviços do LIVROS DIGITAIS é permitido para usuários com idade igual ou superior a
12 anos de idade, os menores de idade só podem utilizar o mesmo com a supervisão de um
responsável.
Toda a informação de registro que você fornecer para criar uma conta deve ser correta e deve
se manter atualizada. Você é responsável por manter a confidencialidade de sua senha e é
responsável pelo uso da sua conta. Portanto, é essencial que não compartilhe sua senha com
ninguém. Você se compromete a não utilizar a conta, nome de usuário e email ou senha de
outra pessoa em nenhum momento. Você se compromete a notificar ao LIVROS DIGITAIS
imediatamente caso suspeite qualquer uso ou acesso não autorizado à sua conta ou senha.

CANCELAMENTO DA CONTA

O presente acordo permanecerá em vigor e efeito enquanto você utilizar os serviços do
LIVROS DIGITAIS.
Você pode cancelar sua conta no website a qualquer momento e por qualquer motivo,
mediante envio de email a contato@institutoparamitas.org.br.
O LIVROS DIGITAIS pode cancelar sua conta e/ou o acesso aos serviços do seu website a
qualquer momento e por qualquer motivo ou sem motivo, com ou sem aviso prévio, e sem
incorrer em nenhuma responsabilidade. Além disso, ainda depois que sua conta de usuário ou
acesso aos serviços do LIVROS DIGITAIS houverem sido cancelados, o presente acordo
permanecerá em vigor. Você aceita que sua conta não é transferível e que todos os direitos a
respeito da sua conta se extinguem com sua morte.

TAXAS
Você reconhece que o LIVROS DIGITAIS se reserva o direito de cobrar, mediante notificação
prévia e de livre aceitação, taxas de subscrição a qualquer parte dos serviços disponibilizados
em seu website.
O LIVROS DIGITAIS lhe notificará com 30 (trinta) dias de antecedência sobre estes encargos,
incluindo qualquer mudança no valor de tais encargos, e uma forma de cancelar sua conta
caso você não deseje pagar o encargo modificado. Se você continuar usando os serviços do
website depois do aumento da taxa de subscrição, você estará aceitando expressamente o
aumento da taxa de subscrição e deverá pagar tal taxa de subscrição pelo resto da sua
subscrição. Se o LIVROS DIGITAIS suspender ou cancelar sua conta e/ou o acesso aos serviços

do seu website, por infração ao Acordo ou por violação da legislação aplicável, não terá o
direito a reembolso de nenhuma parte não utilizada de tais encargos ou outros pagamentos.

COMPRA DE SERVIÇOS OU PRODUTOS NO WEBSITE

Se você comprar qualquer serviço ou produto no website (Produtos do Site) você deverá
fornecer informação pessoal, incluindo cartão de crédito e informação para faturamento
(Informação Financeira Pessoal), a uma companhia terceirizada (ou companhias) selecionadas
pela, mas não afiliadas com, o LIVROS DIGITAIS (Processador).
O Processador é responsável por compilar, transmitir e/ou processar sua Informação
Financeira Pessoal e, em alguns casos, para completar o seu pedido, todas as obrigações de
pagamento dos Produtos do Site são regidos pelos termos de uso e serviço e políticas de
privacidade do Processador. Se você efetuar uma compra no website você garante que está
autorizado a fazer a operação usando como forma de pagamento o cartão de crédito que você
fornecer ao Processador. Você deve ser maior de idade para comprar Produtos do Site.
O LIVROS DIGITAIS não garante e não aceita responsabilidades por perda ou dano relacionado
ou em decorrência a um pedido de um Produto do Site com o Processador. A Companhia não
reembolsa as compras realizadas pelo Website. Você é o único responsável por toda e
qualquer transação utilizando sua Informação Financeira Pessoal, incluindo, mas não se
limitando a, qualquer e todos os encargos. Você reconhece e aceita que caso o Processador
viole dados que afete sua Informação Financeira Pessoal, a Companhia não será responsável
por tal violação.
O LIVROS DIGITAIS não armazenará qualquer Informação Financeira Pessoal relacionada às
compras ou outras transações que você fizer por meio dos Serviços do LIVROS DIGITAIS.
Portanto, você deve manter um controle de todas as suas transações. Se você tiver perguntas
relacionadas às transações ou acredita que há um erro ou uma transação não autorizada ou
atividade associada com transações utilizando sua Informação Financeira Pessoal, você deve
contatar o Processador.

CONTEÚDO DO LIVROS DIGITAIS

Os Serviços do LIVROS DIGITAIS contêm informação, textos, arquivos, imagens, vídeos, sons,
obras musicais, obras de autor, aplicativos e qualquer outro material ou conteúdo
(coletivamente, Conteúdo). O Conteúdo do LIVROS DIGITAIS está protegido pelos direitos de
autor, marcas, patentes, segredos comerciais e outras leis e com respeito à relação entre você

e ao LIVROS DIGITAIS, sendo que este último possui e detêm todos os direitos sobre os
Serviços do LIVROS DIGITAIS, apenas.
O LIVROS DIGITAIS lhe outorga uma licença limitada, revogável e não transferível para acessar
e visualizar o Conteúdo do LIVROS DIGITAIS (sem incluir o código do software) unicamente
para seu uso pessoal e não comercial em relação a visualização do website do LIVROS DIGITAIS
e o uso dos serviços deste website.
Os serviços do LIVROS DIGITAIS também podem conter conteúdo de seus usuários e de outros
licenciados do LIVROS DIGITAIS. Salvo o disposto no presente Acordo, ou quando for
explicitamente permitido nos serviços do LIVROS DIGITAIS, você não poderá copiar, baixar,
capturar durante a reprodução, reproduzir, duplicar, arquivar, carregar, modificar, traduzir,
publicar, emitir, transmitir, retransmitir, distribuir, executar, exibir, vender ou utilizar de
qualquer outra forma nenhum Conteúdo que aparecer em ou por meio dos serviços do LIVROS
DIGITAIS.
Salvo se explicita e expressamente permitido pelo LIVROS DIGITAIS, é terminantemente
proibida a criação de obras ou materiais (incluídos, entre outros, fontes, ícones, botões de
enlace, fundo de tela, temas de escritório, cartões postais online, montagens, aplicações
híbridas, e outros vídeos similares, cartões de parabéns e mercadoria sem licença) que
derivem ou que estejam baseados no conteúdo do LIVROS DIGITAIS. Essa proibição se aplica
independentemente de os trabalhos derivados ou materiais sejam vendidos, trocados ou
cedidos. Você não está autorizado a, seja de forma direta ou por meio do uso de qualquer
dispositivo, software, website, serviço web ou qualquer outro meio, eliminar, demorar, saltear,
evitar a interferência com, esquivar qualquer direito de autor, marca comercial ou outros
avisos de propriedade marcados no conteúdo ou por qualquer mecanismo de gestão de
direitos digitais, dispositivo ou outra proteção do conteúdo ou medida de controle de acesso
associado com o Conteúdo, incluindo mecanismos de filtro geográfico.

O SEU USO DOS SERVIÇOS DA COMPANHIA

Os serviços do LIVROS DIGITAIS são oferecidos unicamente para seu uso pessoal e não podem
ser usados com propósitos comerciais a menos que seja autorizado de forma específica pelo
LIVROS DIGITAIS. O LIVROS DIGITAIS se reserva no direito de eliminar o Conteúdo comercial a
seu critério. Você entende que é o responsável por todo o Conteúdo que publicar, carregar,
transmitir, enviar por email ou disponibilizar em, por meio de, ou em decorrência dos Serviços
do LIVROS DIGITAIS (coletivamente, Conteúdo de Usuário). Assim sendo, por favor, selecione
cuidadosamente a informação que você vai publicar nos Serviços do LIVROS DIGITAIS. Você
entende que o LIVROS DIGITAIS não controla o Conteúdo do Usuário publicado pelos usuários
via Serviços da Companhia e, por tal motivo, você pode estar exposto a Conteúdo ofensivo,
indecente, não preciso ou objetável. O LIVROS DIGITAIS não assume responsabilidade por este
tipo de Conteúdo. Se você estiver ciente de um uso incorreto dos Serviços do LIVROS DIGITAIS,
por favor, reporte-o imediatamente ao LIVROS DIGITAIS por meio do seguinte e-mail:

contato@institutoparamitas.org.br. O LIVROS DIGITAIS não assume responsabilidade pelo mau
uso dos Serviços do seu website ou por Conteúdo inapropriado. Se em algum momento, o
LIVROS DIGITAIS resolver, a seu exclusivo critério, monitorar os Serviços de seu website, o
LIVROS DIGITAIS não assume qualquer obrigação de modificar ou eliminar qualquer Conteúdo
inapropriado, e não se responsabiliza pela conduta de nenhum usuário.

VOCÊ CONCORDA EM NÃO USAR OS SERVIÇOS DA COMPANHIA PARA:

- Publicar, carregar, transmitir ou enlaçar Conteúdo que seja: ilegal, ameaçador, danoso,
abusivo, pornográfico ou que inclui nudez, ofensivo, assedioso, excessivamente violento,
tortuoso, difamatório, invasivo da privacidade alheia, de publicidade, de direitos autoral,
marcas registradas, patente, segredo comercial, contrato ou outro direito; falso ou enganoso,
obsceno, vulgar, libidinoso, odioso ou discriminatório;
- Violar os direitos de outros incluindo patentes, marcas comerciais, segredo comercial,
direitos autorais, violação de privacidade, publicidade ou outros direitos de propriedade;
- Assediar ou maltratar outra pessoa;
- Explorar ou por em risco um menor;
- Personificar ou tentar personificar outra pessoa ou entidade;
- Introduzir ou se envolver em atividades que envolvem o uso de vírus, vermes ou outros
códigos de computação, arquivos ou programas que interrompam, destruam ou limitem a
funcionalidade de qualquer software ou hardware ou equipamento de telecomunicação, ou
que permita o uso não autorizado ou acesso a computadores ou redes de computadores;
- Interferir com, danificar, desabilitar, destruir, deteriorar, criar uma carga indevida ou obter
acesso não autorizado aos Serviços do LIVROS DIGITAIS, incluindo os servidores do LIVROS
DIGITAIS, suas redes e contas;
- Cobrir, eliminar, desabilitar, bloquear ou obscurecer publicidades ou outras partes dos
Serviços do LIVROS DIGITAIS;
- Usar tecnologia ou qualquer sistema automatizado como script ou bots para coletar nomes
de usuário, senhas, email, ou outros dados dos Serviços do LIVROS DIGITAIS, ou contornar ou
modificar qualquer tecnologia de segurança ou software que seja parte dos Serviços do LIVROS
DIGITAIS;
- Enviar (direta ou indiretamente) mensagens em massa não solicitadas ou outras
comunicações em massa não solicitadas de qualquer tipo por meio dos Serviços do LIVROS
DIGITAIS. Se você fizer isso, você reconhece que pode causar um dano substancial ao LIVROS
DIGITAIS, mas o valor do dano é extremamente difícil de medir. Como uma estimativa razoável
de tal dano, você aceita pagar ao LIVROS DIGITAIS US$50,00 (cinqüenta dólares
estadunidenses) para cada receptor real ou receptor em potencial de tal comunicação afetado;

- Solicitar, coletar ou pedir informação pessoal para propósitos comerciais ou ilegais;
- Publicar, carregar ou transmitir imagem ou vídeo de outra pessoa sem o seu consentimento;
- Engajar-se em atividade comercial (incluindo, mas não se limitando a vendas, concursos ou
sorteios) sem o consentimento prévio por escrito da Companhia;
- Usar os Serviços da Companhia para fazer publicidade ou promover serviços da concorrência;
- Usar os Serviços da Companhia de maneira inconsistente com toda e qualquer Lei Aplicável;
- Tentar, facilitar ou estimular que outros façam quaisquer das ações anteriores.

O LIVROS DIGITAIS se reserva no direito, mas renuncia a qualquer obrigação ou
responsabilidade, de eliminar Conteúdo de Usuário que viole este Acordo, a total critério do
LIVROS DIGITAIS.
Você reconhece que o LIVROS DIGITAIS se reserva no direito de investigar e tomar as medidas
legais apropriadas contra qualquer pessoa que, a critério do LIVROS DIGITAIS, viole este
Acordo, incluindo, mas não se limitando a, cancelar sua conta de usuário e/ou reportar tal
Conteúdo de Usuário, conduta, ou atividade às autoridades competentes.
Você reconhece, consente e aceita que o LIVROS DIGITAIS pode acessar, preservar ou divulgar
informação que você forneceu no Website, incluindo Conteúdo de Usuário, quando o LIVROS
DIGITAIS, de boa-fé, acredita que tal acesso, preservação ou divulgação é necessária para: (i)
proteger, defender os direitos de propriedade do LIVROS DIGITAIS, nossas matrizes,
subsidiarias ou afiliadas (Parceiros), ou seus funcionários, agentes e contratados (incluindo a
execução deste Acordo); (ii) proteger a segurança dos Usuários dos Serviços do LIVROS
DIGITAIS ou membros do público incluindo atuar em circunstâncias urgentes; (iii) proteger
contra fraude ou por propósitos de risco de controle; ou (iv) cumprir com determinações
judiciais.

SEUS DIREITOS DE PROPRIEDADE
O LIVROS DIGITAIS não reivindicará qualquer direito de propriedade do Conteúdo de Usuário
que você publicar, carregar, enviar por email, transmitir ou disponibilizar em, por meio de ou
em decorrência dos Serviços Do LIVROS DIGITAIS; desde que o Conteúdo de Usuário não inclua
qualquer Conteúdo publicado por um usuário que já seja de propriedade do Instituto
Paramitas ou de nossos Parceiros. Ao publicar qualquer Conteúdo de Usuário, em, por meio de
ou em decorrência dos Serviços do LIVROS DIGITAIS, você outorga ao LIVROS DIGITAIS e nossas
Parceiros, licenciadas e usuários autorizados a licença perpétua, não exclusiva, completamente
paga e sem royalties, sub-licenciável, transferível (parcial ou totalmente) e mundial para usar,
modificar, extrair, adaptar, criar trabalhos derivados e compilações executar publicamente,
exibir publicamente, reproduzir e distribuir o Conteúdo de Usuário em, por meio de ou em
decorrência dos Serviços do LIVROS DIGITAIS ou relacionados a qualquer distribuição ou

associação com Serviços de Terceiros (conforme definido abaixo), em e por meio de todos os
formatos de mídia hoje conhecidos ou desenvolvidos no futuro, para qualquer propósito
incluindo, mas não se limitando a propósitos promocionais, marketing ou comerciais. Para que
o LIVROS DIGITAIS faça uso de tal Conteúdo do Usuário não requererá qualquer notificação a
você e tal uso poderá ser efetuado sem a necessidade de qualquer permissão ou pagamento a
você ou outra pessoa ou entidade. O LIVROS DIGITAIS se reserva no direito de limitar a
capacidade de armazenamento do Conteúdo de Usuário que você publica nos Serviços do
LIVROS DIGITAIS.

Você declara e garante que:
(i) é o proprietário do Conteúdo do Usuário publicado em, por meio de ou em decorrência dos
Serviços do LIVROS DIGITAIS, ou do contrário, tem o direito de outorgar a licença estabelecida
nesta Seção, e
(ii) a publicação do Conteúdo de Usuário em, por meio de ou em decorrência dos Serviços do
LIVROS DIGITAIS e Serviços de Terceiros não violam os direitos de privacidade, direitos de
publicidade, direitos autorais, direitos contratuais ou qualquer outro direito de pessoas ou
entidades. Em caso de ocorrer violação de direitos de uso em suas publicações, você aceita
pagar todos os royalties, taxas ou outro valor devido a qualquer pessoa ou entidade por razão
do uso de qualquer Conteúdo do Usuário publicado por você em ou por meio dos Serviços do
LIVROS DIGITAIS ou Serviço de Terceiros.

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O LIVROS DIGITAIS respeita a propriedade intelectual dos outros, e requer que nossos usuários
façam o mesmo. Você não pode carregar, embutir, publicar, enviar por email, transmitir ou
disponibilizar qualquer material que infrinja qualquer direito autoral, de patente, de marca
comercial, de segredo comercial ou de outros direitos de propriedade de qualquer pessoa ou
entidade. O LIVROS DIGITAIS tem sua política de vetar o acesso a infratores dos Serviços da
Companhia em circunstâncias apropriadas.

Se você acredita que qualquer material hospedado ou enlaçado no Site infringe seus direitos
autorais, por favor, envie uma notificação de reivindicação de descumprimento ao responsável
pelos Direitos Autorais do LIVROS DIGITAIS com as seguintes informações: (a) identificação do
trabalho que foi infringido, ou se forem múltiplos trabalhos cobertos por uma única
notificação, uma lista representativa de tais trabalhos; (b) identificação do material infringido e
informação suficientemente razoável que nos permita localizar o material nos Serviços o
LIVROS DIGITAIS (tais como o URL(s) do material reivindicado); (c) informação suficientemente
razoável que nos permita nos comunicar com você, tal como endereço, número de telefone, e

se tiver, email; (d) uma declaração sua de que você acredita que o uso questionado não está
autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seus agentes, ou a lei; (e) uma declaração
de que a informação contida na notificação é precisa e uma declaração, sob pena de perjúrio,
de que você é o proprietário de um direito exclusivo que foi alegadamente infringido ou que
está autorizado a atuar em nome do proprietário; e (f) sua assinatura física ou eletrônica. Você
pode se comunicar com o responsável pelos Direitos Autorais do LIVROS DIGITAIS para a
notificação de reivindicação de descumprimento no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria
lima, 1571, 3o andar; Fax: +55 (11) 26380866 Att: Livros Digitais, o responsável pelos Direitos
Autorais do Instituto Paramitas, também pode ser contatado eletronicamente pelo email
contato@institutoparamitas.org.br.

ENLACES E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Os Serviços do LIVROS DIGITAIS ou de terceiros podem fornecer enlaces a outros websites,
aplicações, recursos ou outros serviços criados por terceiros (Serviços de Terceiros). Quando
você entra no Serviço de um Terceiro, você estará interagindo com o terceiro, não com o
LIVROS DIGITAIS. Se você decidir usar o Serviço de Terceiros e compartilhar informação com
ele, o Serviço de Terceiros pode usar e dividir seus dados de acordo com a política de
privacidade do Serviço de Terceiros. Além disso, o terceiro pode usar outras partes para
fornecer partes da aplicação ou serviço a você, tais como tecnologia, desenvolvimento e
serviços de pagamento. O LIVROS DIGITAIS não é responsável e não garante, expressa ou
implicitamente, os Serviços de Terceiros ou os fornecedores de tais Serviços de Terceiros
(incluindo, mas não se limitando a, exatidão ou plenitude da informação fornecida pelo Serviço
de Terceiros ou as práticas de privacidade). A inclusão de qualquer Serviço de Terceiros ou um
enlace a ele no Serviço da Companhia não implica a aprovação ou o apoio ao Serviço de
Terceiros pelo LIVROS DIGITAIS. A Companhia não é responsável pelo conteúdo ou práticas de
nenhum website estranho ao Website, ainda que o website esteja conectado com o Website e
mesmo se for operado por alguma Companhia Afiliada ou uma companhia conectada com o
Website. Ao usar os Serviços do LIVROS DIGITAIS, você reconhece e aceita que o LIVROS
DIGITAIS não é responsável por qualquer conteúdo ou outro material hospedado e servido
desde que seja um website estranho ao Website. Quando você acessa os Serviços de Terceiros,
o faz a seu exclusivo risco. O LIVROS DIGITAIS lhe encoraja a não fornecer qualquer informação
pessoalmente identificável a qualquer Serviço de Terceiros a menos que você o conheça e se
sinta confortável com o terceiro com o qual você esta interagindo.

DISPUTA DE MEMBROS

Você é o único responsável por suas interações com outros usuários do LIVROS DIGITAIS,
provedores de Serviços de Terceiros ou qualquer outra parte com a qual você interagir, em,

por meio de, ou em decorrência com os Serviços do LIVROS DIGITAIS. A Companhia se reserva
no direito, mas não tem obrigação, de se envolver em qualquer uma destas disputas.

PRIVACIDADE

O uso dos Serviços do LIVROS DIGITAIS é regido por nossa Política de Privacidade que é parte
integrante do presente Acordo.

AVISO LEGAL

Os Serviços do LIVROS DIGITAIS fornecem como se encontra e conforme disponibilidade. O
LIVROS DIGITAIS não garante ou promete qualquer resultado específico do uso dos Serviços do
LIVROS DIGITAIS. O LIVROS DIGITAIS renuncia expressamente a qualquer garantia ou condição
de qualquer tipo, seja expressa ou implicitamente, incluindo, mas não se limitando, às
garantias de comercialização implícitas, aptidão para um propósito específico e não
descumprimento. O LIVROS DIGITAIS não garante que o uso dos Serviços do LIVROS DIGITAIS
sejam sem interrupções, oportuno, seguro e sem erros ou que qualquer informação obtida por
você em, por meio ou em decorrência dos Serviços do LIVROS DIGITAIS ou Serviços de
Terceiros (incluindo, mas não se limitando, a Conteúdo de Usuário ou publicidade de terceiros)
será precisa ou confiável. Em nenhuma circunstância a Companhia será responsável por perda
ou dano, incluindo, mas não se limitando a, dano à propriedade, lesão pessoal ou morte,
resultado do uso dos Serviços do LIVROS DIGITAIS, problemas ou avarias técnicas decorrentes
do uso dos Serviços do LIVROS DIGITAIS, assistência a um evento da Companhia, qualquer
descarga material ou obtida em decorrência dos Serviços da Companhia, nenhum Conteúdo de
Usuário, publicidade de terceiros ou Serviço de Terceiros publicados em, por meio ou em
decorrência dos Serviços do LIVROS DIGITAIS, ou pela conduta de nenhum usuário dos Serviços
do LIVROS DIGITAIS, seja online ou offline. O uso do Conteúdo de Usuário, publicidade de
terceiros, Serviços de Terceiros e os bens ou serviços fornecidos por terceiros é de seu próprio
risco. O Conteúdo do Usuário, publicidade de terceiros e os Serviços de Terceiros não refletem
necessariamente as opiniões ou políticas do LIVROS DIGITAIS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EM NENHUM CASO O LIVROS DIGITAIS SERÁ RESPONSÁVEL COM VOCÊ OU COM TERCEIROS
POR QUALQUER DANO, PERDAS OU LUCROS CESSANTES, AINDA QUE A COMPANHIA TENHA
SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NO ENTANTO, A DESPEITO DE
QUALQUER DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO AQUI CONTIDA, A RESPONSABILIDADE DO LIVROS

DIGITAIS COM VOCÊ POR QUALQUER CAUSA QUE SEJA E INDEPENDENTEMENTE DA FORMA
DA AÇÃO JUDICIAL, ESTARÁ LIMITADA EM TODO MOMENTO AO VALOR PAGO POR VOCÊ, SE
FOR O CASO, AO LIVROS DIGITAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA DURANTE O TEMPO
DE USO DOS SERVIÇOS DO LIVROS DIGITAIS.

DISPUTAS

O Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras, sem levar em conta os
conflitos de provisões de lei. Você e o LIVROS DIGITAIS elegem neste ato, o Foro Central da
Comarca de São Paulo - Capital, para resolver qualquer disputa surgida em relação ao Acordo
ou os Serviços do LIVROS DIGITAIS, renunciando desde já a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. VOCÊ, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, RENUNCIA VOLUNTARIA E
INTENCIONALMENTE A QUALQUER DIREITO QUE POSSA TER EM JUÍZO A RESPEITO DE
QUALQUER LITÍGIO (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER REIVINDICAÇÃO,
ALEGAÇÃO CONTRÁRIA, RECLAMAÇÃO CRUZADA, OU RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS), SURGIDA
POR, SOB OU EM DECORRÊNCIA DESTE ACORDO.

INDENIZAÇÃO

Você aceita indenizar e manter indene o LIVROS DIGITAIS, suas Parceiros, subcontratados e
outros parceiros, seus respectivos funcionários, agentes, parceiros e empregados, de qualquer
perda, responsabilidade, reclamação ou processo, incluindo, mas não se limitando a,
honorários advocatícios, feitos por qualquer terceiro devido ou surgido pelo uso do website ou
dos Serviços do LIVROS DIGITAIS, sua violação deste Acordo, ou sua violação de qualquer
direito de outro ou qualquer Conteúdo que você publicar ou enviar a, por meio de ou em
decorrência dos Serviços do LIVROS DIGITAIS.

ENVIOS NÃO SOLICITADOS

O LIVROS DIGITAIS não aceita, conscientemente, via Serviços de seu website, envios não
solicitados, incluindo, sem limitação, envios de idéias para o blog, artigos, roteiros, histórias,
ficções, personagens, desenhos, informação, sugestão, propostas, idéias ou conceitos. A
política do LIVROS DIGITAIS é simplesmente apagar qualquer envio deste tipo sem lê-lo ou
encaminhá-lo a algum membro do LIVROS DIGITAIS ou suas Parceiras. Portanto, qualquer
similitude entre um envio não solicitado e qualquer elemento em qualquer trabalho criativo
do LIVROS DIGITAIS ou seus Parceiros, incluindo, mas não se limitando a, livros, contos,
novelas, estória, título ou conceito será puramente coincidência. Se os envios não solicitados

são enviados ao LIVROS DIGITAIS por meio dos Serviços do LIVROS DIGITAIS (incluindo, mas
não se limitando, a qualquer foro público), tais envios e seus direitos de propriedade passam a
ser propriedade da Companhia e poderão ser usados, copiados, sublicenciados, adaptados,
transmitidos, distribuídos, executados publicamente, publicados, exibidos ou apagados, a
critério do LIVROS DIGITAIS. Você entende que não tem direito a qualquer compensação,
crédito ou aviso e que ao enviar um envio não solicitado você renuncia ao direito de reclamar
contra o LIVROS DIGITAIS ou seus Parceiros acerca desses envios não solicitados, incluindo,
mas não se limitando a, competição injusta, violação do contrato implícito ou violação de
confidencialidade.

OUTROS

O não exercício ou execução de qualquer direito ou provisão deste Acordo não deverá ser
entendido como renúncia a tal direito ou provisão. A disposição dos títulos das Seções neste
Acordo são somente para conveniência e não terão efeitos legais ou contratuais. Este Acordo
rege até a máxima extensão permitida por lei. Se alguma cláusula desde Acordo for
considerada ilegal, inválida ou inexeqüível, essa cláusula não afetará a validade e
exeqüibilidade das demais cláusulas.
Estas regras constituem apenas o nível mínimo de conduta que esperados em nosso Site.
Também solicitamos que use o bom senso e tenha consideração pelos demais usuários. Caso
você viole qualquer uma das regras de conduta acima mencionadas ou se envolva em qualquer
tipo de conduta ofensiva, reservamos o direito, a nosso critério, de suspender ou cancelar seu
direito de usar os serviços fornecidos no Site.
Nos ajude denunciando conteúdo inapropriado. Todo o conteúdo publicado por um assinante
é de propriedade do assinante que o publicou. Se você acreditar que um trabalho publicado no
LIVROS DIGITAIS constitui uma violação de seus direitos autorais ou de outros direitos de
propriedade intelectual, por favor, entre em contato conosco pelo email
contato@institutoparamitas.org.br, assim como se tiver perguntas relacionadas com este
Acordo.

LI ESTE ACORDO E ACEITO TODAS AS PROVISÕES CONTIDAS NELE.

