Termos de uso

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este texto refere-se aos Termos de Uso do site da ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR. e
irá regular a interação dos usuários com a plataforma, destacando os direitos e
proibições ao comportamento do usuário.
Com a aceitação do presente termo, os usuários declaram conhecer e concordar com os
Termos de uso da ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR. e com com suas Políticas. Além
disso, comprometem-se a utilizar os serviços, ora disponibilizados, apenas para fins
legais, sujeitando-se à legislação aplicável à espécie, assim como a todos os
regulamentos pertinentes à matéria.
Ao aceitar o presente termo, o usuário, pessoa plenamente capaz
assistida/representada, assegura que leu e concorda com os dispositivos a seguir.

ou

DEFINIÇÕES
Para compreensão de todo o conteúdo destes Termos de Uso, segue abaixo algumas
expressões e palavras destacadas e seus significados:
SITE - é o sítio que pode ser acessado pelo endereço “alfaconsultoriajurídicajr.com.br”,
incluindo todas as suas páginas e recursos.
CONTEÚDO - todo e qualquer informação ou material produzido e/ou publicado pelos
membros associados da Alfa Consultoria Jurídica Jr, em formatos de texto, imagens,
vídeos ou áudios.
FORMULÁRIO DE CADASTRO – Formulário online voltado para a captação de
informações primárias sobre o usuário presente no site e utilizado para a sua
qualificação por parte das Diretorias de Marketing e de Comercial.
USUÁRIO - qualquer pessoa que navega pelo site.
LEAD - qualquer pessoa que, mediante cadastro realizado, esteja presente no banco
dados da Alfa Consultoria Jurídica Jr. para qualificação.
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ASSOCIAÇÃO - utilizada como referência à Alfa Consultoria Jurídica Jr.

DA ALTERAÇÃO

Destaca-se que a Alfa Consultoria Jurídica Jr. poderá alterar, a qualquer momento, sem
aviso prévio, os Termos de Uso de seu site, suas funcionalidades e valores. Sendo certo
que a simples utilização do site após qualquer alteração e notificação acerca desta,
implica em concordância com a mesma.

DO OBJETO
O SITE tem como objetivo oferecer ao usuário presente, informações referentes aos
serviços realizados pela Alfa Consultoria Jurídica Jr, bem como conteúdos relacionados
de forma descomplicada, executados e publicados pelos membros voluntários da
associação.
Visa ainda, a coleta de informações dos usuários interessados em SOLICITAR UM
ORÇAMENTO ou através do interesse de recebimento de CONTEÚDOS produzidos pela
Alfa Consultoria Jurídica Jr. (e-books, newsletters, infográficos, planilhas), mediante
preenchimento do FORMULÁRIO DE CADASTRO, sendo solicitado as seguintes
informações: nome completo, telefone para contato e e-mail.
As informações coletadas pelo FORMULÁRIO serão repassadas diretamente e de forma
única às Diretoria de Marketing e Comercial da Alfa Consultoria Jurídica Jr.
A InfoJr - Empresa de Informática da Universidade Federal da Bahia, realizadora do site,
não possui acesso às informações coletadas pelo FORMULÁRIO, assim como a DÍVIA:
Agência de Marketing Digital, empresa terceirizada voltada para a aplicação das ações
de performance (Google Ads, SEO, CRM, Landing Pages).

REMUNERAÇÃO DEVIDA PELOS SERVIÇOS
O acesso aos recursos e páginas do SITE da ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR, é feito de
forma livre e sem quaisquer solicitação de pagamento obrigatório para a sua utilização
ou aquisição de CONTEÚDOS produzidos pela Empresa Júnior.
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A ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR. ressalta que, a remuneração referente aos serviços
desejados pelo usuário, deve ser tratada de forma direta com a Diretoria Comercial da
associação, por outros intermédios. Os valores podem ser alterados a qualquer tempo
mediante prévia notificação.

DA INTERRUPÇÃO AO ACESSO
O acesso disponibilizado ao usuário pode ser interrompido pela Alfa Consultoria Jurídica
Jr. caso ocorram as seguintes hipóteses:
1.

Violação de qualquer termo presente neste termo de uso, como também na
política de privacidade

2. Caso a Alfa Consultoria Jurídica Jr. encerre a utilização do site ou as suas
atividades de forma temporária ou definitiva.

Na hipótese de número dois,
A ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR. poderá encerrar, ao exclusivo critério, quaisquer
serviços oferecidos SITE e remover quaisquer CONTEÚDOS nele publicados, além da
possibilidade de sua exclusão temporária ou permanente sem justa causa ou notificação
prévia, e por qualquer razão ou motivo.

OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
Não utilizar a plataforma em caso das seguintes hipóteses:
a. Com a finalidade de alterar, danificar, sobrecarregar, desativar ou prejudicar o
funcionamento dos serviços.
b. Para tentar obter acesso indevido aos serviços ou informações nele contidas.
c. Para veicular conteúdo impróprio, obsceno, discriminatório, difamatório,
fraudulento, violento, ameaçador ou que viole a lei.
d. Para distribuir conteúdo protegido pela legislação dos direitos autorais e da
propriedade industrial, sem a devida autorização legal.
e. Para transferir conteúdo que contenha vírus ou quaisquer outros programas
que danificam a operação do computador ou a propriedade de terceiros.
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f.

Para armazenar ou reunir informações sobre terceiros, sem a devida
autorização.

g. Para a reprodução indevida dos conteúdos autorais presentes neste
site.

SERVIÇOS
O serviço prestado pela ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JÚNIOR aos CLIENTES, e
regulamentado por estes Termos, é o de acesso a presente plataforma na internet, onde
os mesmos podem ter acesso aos serviços prestados bem como aos materiais auxiliares
de caráter gratuito.

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR. apenas realiza o tratamento de dados pessoais do
usuário estritamente necessários para a finalidade de cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pela ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR.

DO CADASTRO
O incapaz que tenha interesse em adquirir qualquer serviço na plataforma Alfa
Consultoria Jurídica Jr. deve se atentar às seguintes observações abaixo:
Para adquirir os serviços prestados, é imperativo que um responsável/tutor do menor
esteja presente na hora da compra e na realização da mesma e as mediações das
medidas financeiras e afins.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O acesso ao site da ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR. é condicionado à aceitação dos
presentes Termos e têm natureza pessoal, não-transferível e não-licenciável.

Estes

Termos de Uso constituem o acordo integral entre você e a Alfa Consultoria Jurídica Jr.
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com relação ao seu Uso do Site, sendo adicional a qualquer contrato celebrado entre
você e ALFA CONSULTORIA JURÍDICA JR. Estes Termos de Uso são regidos pelas leis da
República Federativa do Brasil, aplicando de forma supletiva o Código Civil Brasileiro.
Você não poderá usar ou exportar quaisquer Materiais ou realizar qualquer cópia ou
adaptação em violação a quaisquer leis, regulamentos ou dispositivos aplicáveis,
incluindo, sem limitação, as leis e regulamentos de exportação do Brasil. A esse respeito,
você concorda em não exportar os Materiais a qualquer país ou jurisdição que esteja
incluído na lista de países proibidos ou sob restrição conforme as leis de exportação do
Brasil. Alguns dos países atualmente sujeitos a restrições destas leis incluem, mas não se
limita a: Cuba, Irã, Coréia do Norte, Sudão e Síria. A falha ou o atraso por qualquer parte
na execução de qualquer termo contido nestes Termos de Uso não serão considerados
como uma renúncia a qualquer destes termos.
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