
13. Condições de uso

O Usuário reconhece e aceita que as seguintes condutas estão terminantemente proibidas:

a) utilizar linguagem vulgar/obscena, discriminatória e/ou ofensiva;

b) qualquer tipo de ataque pessoal contra Usuários e/ou terceiros, incluindo alunos, professores,

colaboradores e prestadores de serviços da SÃO JUDAS TADEU, mediante assédio, ameaças, insultos;

c) qualquer ato contrário às leis, à moral e aos bons costumes;

d) publicar mensagens, imagens e hiperlinks ofensivos, difamatórios, caluniosos, injuriosos, falsos,

discriminatórios, pornográficos, de conteúdo violento, insultantes, ameaçantes, incitantes a condutas ilícitas ou

perigosas para a saúde, e/ou que vulnerem de qualquer forma a privacidade de qualquer terceiro, assim como

a violação, direta ou indireta, dos direitos de propriedade intelectual da SÃO JUDAS TADEU e/ou de qualquer

terceiro;

e) publicar mensagens que possam ferir e/ou afetar a sensibilidade do resto dos Usuários e/ou de qualquer

terceiro;

f) promover, comercializar, vender, publicar e/ou oferecer qualquer classe de produtos, serviços e/ou

atividades por intermédio ou por meio da utilização dos Canais, exceto aquelas expressamente permitidas pela

SÃO JUDAS TADEU;

g) a venda, locação ou cessão, seja a título oneroso ou gratuito, do espaço de comunicação dos Canais;

h) publicar mensagens que de qualquer forma contenham publicidade;

i) o uso ou envio de vírus de computador, malware, spyware, ransomware e/ou a realização de qualquer ato

que cause ou possa causar danos ou prejuízos ao normal funcionamento dos Serviços e/ou dos Canais, ou dos

equipamentos de informática ou software da SÃO JUDAS TADEU e/ou de qualquer terceiro;

j) qualquer ato dirigido a mascarar e/ou falsificar ou dissimular endereços IP, e-mails e/ou qualquer outro meio

técnico de identificação dos Usuários ou seus equipamentos de informática;

k) qualquer ato que viole a privacidade de outros Usuários, ou que viole qualquer um de seus direitos segundo

a Lei N° 13.709/18;

l) a publicação de dados pessoais sem o consentimento expresso do titular destes;

m) a transmissão ou divulgação de material que viole a legislação vigente no país e/ou que possa ferir direitos e

garantias fundamentais do resto dos Usuários e/ou de qualquer terceiro;

n) a publicação de qualquer tipo de conteúdo em violação de direitos de terceiros, incluindo sem limitação os

direitos de propriedade intelectual e/ou industrial.

A SÃO JUDAS TADEU não tem obrigação de controlar nem controla a utilização que o Usuário faz dos Canais.

Não obstante, a SÃO JUDAS TADEU reserva-se o direito de não publicar ou remover depois de serem

publicados, todos aqueles conteúdos e/ou mensagens, propostos e/ou publicados pelo Usuário que, a

exclusivo critério da SÃO JUDAS TADEU, não satisfaçam, estritamente, as disposições contidas nestas Condições

Gerais e/ou se mostrem impróprias e/ou inadequadas às características, finalidade e/ou qualidade dos

Serviços.


