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TERMOS E CONDIÇO ES DO SERVIÇO 

Estes termos regulam o uso dos serviços oferecidos no portal (www.julianotoledo.com.br). 
Você aceita estes Termos ao criar uma conta de usuário ou continuando a usar os 
Serviços depois de ter sido notificado de uma alteração nestes Termos. 

1. Da sua privacidade: 

Sua privacidade é muito importante. Pensando nisso, todos os serviços foram 
idealizados de forma a preservar sua privacidade e a proteção dos seus dados, nos 
exatos limites definidos pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14). 

Você nos autoriza a armazenar os seguintes dados: Nome completo, Endereço de 
e-mail, Vínculo Profissional (Policial Civil, Policial Militar, OAB, Ministério Público, 

Judiciário ou Outros), Estado da Federação a que está vinculado 
profissionalmente, CPF, Número de telefone, Senha para acesso do portal 
logado. 

Nós nos comprometemos a utilizar os dados acima listados UNICAMENTE para: 

- controlar o acesso no portal de serviços; 

- cumprir as obrigações legais (Marco Civil da Internet). 

2. Do conteúdo do site: 

Este é um portal colaborativo, permitindo que os membros das Forças de 
Segurança Pública e demais atores da persecução penal como um todo contribuam 
com sugestões, evoluindo e atualizando constantemente as informações do portal. 

Desta forma, nós não demandaremos (judicial ou extrajudicialmente) a propriedade 
do seu conteúdo, mas você é responsável por ele. 

3. Do código de conduta do usuário: 

Não faça nada ilegal ou antiético. Não envie spam ou phishing por meio dos 
comentários ou sugestões do site, nem utilize esses campos para compartilhar 
materiais impróprios ou disseminar mensagens que incentivem o ódio ou a 
violência. 

Não exponha seus dados pessoais a outros usuários da plataforma, este portal não 
é uma rede social. 

Não ajude outras pessoas a quebrarem regras, nem se envolva em atividades que 
violem a proteção de dados de outras pessoas. Não viole nenhuma restrição para 
acesso aos dados pessoais. 

4. Da disponibilidade do serviço: 

Trabalhamos para manter os serviços em funcionamento constantemente. Contudo, 
como qualquer serviço online, este portal também pode sofrer interrupções e 
paradas ocasionais, previstas ou não. Não somos responsáveis por nenhuma 
interrupção ou perda que você possa sofrer em decorrência da interrupção do 
serviço. 
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5. Das alterações e atualizações dos termos e condições de uso: 

Nós podemos alterar os termos de uso periódica e unilateralmente, mas 
informaremos a você quando isso acontecer e você sempre terá a liberdade de 
encerrar sua conta na plataforma a qualquer tempo. 

Dependendo de sua licença, você poderá dependerá de novas permissões para fruir 
de atualizações ou de novos serviços. Nós podemos verificar automaticamente as 
condições da sua licença para avaliar o conteúdo ao qual você terá acesso. 

6. Da licença de software: 

Salvo disposição em contrário, prevista em contrato separado firmado por nós, 
qualquer software ou serviço fornecido por nós a você está sujeito a estes termos. 

Se você cumprir os termos e condições previstos neste documento, nós outorgamos 
a você o direito de utilizar os serviços do portal nas condições da licença adquirida 
por você, a título gratuito ou oneroso. 

Inicialmente, o direito ao uso dos serviços fornecidos pelo portal somente será 
franqueado aos compradores do livro “Investigações Cibernéticas”, de Juliano 
Cortez Toledo Penteado. 

Não há previsão para adicionarmos a compra exclusiva de licenças para o site. 

7. Da política de pagamento: 

A aquisição do livro “Investigações Cibernéticas”, de Juliano Cortez Toledo 
Penteado, fornece o acesso vitalício ao site, através do código de validação previsto 
no voucher que acompanha cada exemplar do livro. 

Cada voucher contém uma sequência de validação única e que somente pode ser 
validada uma única vez, impedindo novas ativações de usuários com o mesmo 
código. Nestes casos, o usuário receberá uma mensagem “Código de ativação já 
utilizado”. 

Por outro lado, a licença comercializada no site tem vigência temporária e persistirá 
pelo prazo contratado no momento de sua aquisição. 

8. Das garantias: 

Fornecemos os serviços “no estado em que se encontram, com eventuais falhas e 
conforme a disponibilidade”. Você reconhece que sistemas de computador, serviços 
informatizados e de telecomunicações estão sujeitos a eventuais períodos de 
indisponibilidade e inatividade. Portanto, não garantimos que os serviços serão 
prestados de forma ininterrupta, atualizada ou sem erros. 

Nos limites da legislação, excluímos qualquer garantia legal. 

9. Da limitação de responsabilidade: 

Se houver algum fundamento legal para reparação de danos, você concorda que a 
indenização esteja limitada à restituição do valor pago pelo serviço, correspondendo 
ao preço da última licença adquirida ou ao valor de um exemplar do livro anunciado 
em www.julianotoledo.com.br, conforme a licença tenha sido adquirida no site (on 
demand) ou mediante aquisição do livro. 
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Você concorda que qualquer requerimento judicial ou extrajudicial relacionado a 
estes termos ou à responsabilidade pelo serviço deve ser registrado em até 6 (seis) 
meses contados da data em que poderia ser registrado pela primeira vez, exceto 
nos casos em que a lei prever um prazo maior. 

10. Das recompensas: 

Usuários que adquirirem a licença “on demand” receberão um mês de cortesia para 
utilização do serviço a cada sugestão aprovada ou atualização promovida por meio 
de comentários. Sugestões podem ser realizadas no portal, na tela de pesquisa, por 
meio do botão “Sugerir novo cadastro...”. 

11. Das notificações: 

Notificações judiciais ou extrajudiciais podem ser enviadas para 
julianotoledo@hotmail.com. 

12. Do foro: 

As partes elegem o foro da comarca de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso 
do Sul para a solução de qualquer litígio (judicial ou extrajudicial). 
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