Estes termos de serviço regulam o uso deste site.
Ao acessá-lo você concorda com estes termos.
Por favor, consulte regularmente os nossos termos de serviço.
Acesso ao site
Para acessar o conteúdo deste site poder ser solicitado ao usuário algumas
informações pessoais como nome, e-mail e outros. Se acharmos que as
informações são incorretas ou falsas, temos o direito de recusar e/ou cancelar o
acesso a qualquer tempo, sem notificação prévia.
Restrições ao uso
Você só poderá usar este site para propósitos autorizados pelos Autores.
Você não poderá usá-lo em qualquer outro objetivo, especialmente comercial, sem o
consentimento e autorização prévia por escrito dos Autores. Não associe nossas
marcas a nenhuma outra. Não exponha nosso nome, logotipo, logomarca entre
outros, indevidamente e de forma a causar confusão.
Propriedade da informação
O conteúdo do site não pode ser copiado, distribuído, publicado, carregado,
postado ou transmitido por qualquer outro meio sem o consentimento prévio e por
escrito dos Autores. A citação e referência ao conteúdo deste site com a finalidade
exclusiva de divulgação é autorizada contanto que a fonte seja claramente citada no
artigo ou no local onde a citação foi publicada.
Hyperlinks
Este site pode conter links para outros websites que não são mantidos ou
relacionados por Blog Lei do Inquilinato na Prática e seus Autores não tem
nenhuma responsabilidade por estes conteúdos. O usuário assume completamente
o risco ao acessar estes hyperlinks.
Comentários
Ao postar algum comentário ou depoimento em nosso site ou enviado por email, você autoriza a publicação do mesmo em qualquer lugar que os Autores de
Blog Lei do Inquilinato na Prática desejarem, a fim de cooperar com a divulgação
de produtos.
Aviso Gerais
Consulte também nossa Política de Privacidade:
http://leidoinquilinatonapratica.com.br/politica-de-privacidade/
As informações obtidas ao usar este site não são completas e não cobrem
todas as questões, tópicos ou fatos que possam ser relevantes para seus objetivos.
O uso deste site é de sua total responsabilidade. O conteúdo é oferecido como está
e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas. O conteúdo deste site

não é palavra final sobre qualquer assunto, e podemos fazer melhorias a qualquer
momento.
Você entende que o site não pode garantir que arquivos disponíveis para
download da Internet estejam livres de vírus, worms, cavalos de Tróia ou outro
código que possa manifestar propriedades contaminadoras ou destrutivas ao seu
aparelho eletrônico (computador, tablet, celular e afins).
Você assume o custo de qualquer serviço, reparo ou correção necessários no
caso de qualquer perda ou dano consequente do uso deste site ou seu conteúdo.
Limitação de responsabilidade
O SITE BLOG LEI DO INQUILINATO NA PRÁTICA, SEUS AUTORES,
AFILIADOS, LICENCIANTES, PROVEDORES DE SERVIÇO, PROVEDORES DE
CONTEÚDO E EMPREGADOS NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER
DANO EVENTUAL, DIRETO, INDIRETO, PUNITIVO, REAL, CONSEQUENTE,
ESPECIAL, EXEMPLAR OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, INCLUINDO PERDA
DE RECEITA OU RENDA, DOR E SOFRIMENTO, ESTRESSE EMOCIONAL OU
SIMILARES MESMO QUE O SITE BLOG LEI DO INQUILINATO NA PRÁTICA
TENHA ACONSELHADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Indenização
Qualquer violação deste Termo de Uso por você, incluindo o uso do
Conteúdo diferente do expresso aqui, fará com que você indenize e isente o Blog
Lei Do Inquilinato Na Prática, seu Autores, afiliados, licenciantes, provedores de
serviço, provedores de conteúdo, empregados, agentes, administradores e diretores
(referidas agora como Partes Isentas). Você concorda que as Partes Isentas não
têm responsabilidade ou conexão com qualquer violação ou uso não autorizado e
você concorda em remediar toda e qualquer perda, dano, julgamento, prêmios,
custo, despesas e honorários advocatícios das Partes Isentas ligadas a violação.
Você também indenizará e isentará as Partes Isentas de qualquer reivindicação de
terceiros resultante do uso da informação contida neste site.
Marcas registradas
Marcas e logos presentes neste site são propriedade dos seus Autores ou da
parte que as disponibilizaram para o site Blog Lei Do Inquilinato Na Prática
Segurança
Toda senha usada para este site é somente para uso individual. Você é
responsável pela segurança de sua senha. O site Blog Lei Do Inquilinato Na
Prática tem o direito de monitorar a segurança de sua senha e ao seu critério pode
pedir que você a mude. Se você usar qualquer senha que o site considere insegura,
o site tem o direito de requisitar que a senha seja modificada e/ou cancelar a sua
conta.

É proibido usar qualquer serviço ou ferramenta conectada a este site para
comprometer a segurança ou mexer com os recursos do sistema e/ou contas. O uso
ou distribuição de ferramentas destinadas para comprometer a segurança (ex:
programas para descobrir senha, ferramentas de crack ou de sondagem da rede)
são estritamente proibidos. Se você estiver envolvido em qualquer violação da
segurança do sistema, o site se reserva o direito de fornecer suas informações para
os administradores de sistema de outros sites para ajudá-los a resolver incidentes
de segurança.
O site Blog Lei Do Inquilinato Na Prática se reserva o direito de investigar
potenciais violações a esse Termo de Uso. O site Blog Lei Do Inquilinato Na
Prática se reserva o direito de cooperar totalmente com as autoridades
competentes ou pedidos da justiça para que revele a identidade de qualquer pessoa
que publique e-mail, mensagem ou disponibilize qualquer material que possa violar
esse Termo de Uso.
AO ACEITAR ESSE ACORDO VOCÊ ISENTA O SITE BLOG LEI DO
INQUILINATO NA PRÁTICA E SEUS AUTORES DE QUALQUER
CONSEQUÊNCIA RESULTANTE DE QUALQUER AÇÃO DO SITE DURANTE OU
COMO RESULTADO DE SUAS INVESTIGAÇÕES E/OU DE AÇÕES TOMADAS
RESULTANTES DE INVESTIGAÇÕES TANTO DO SITE BLOG LEI DO
INQUILINATO NA PRÁTICA QUANTO DAS AUTORIDADES DE JUSTIÇA
COMPETENTES.
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