Termos de uso da ferramenta de pesquisa de documentação para obtenção de vistos.

1. Aceitação dos Termos e Condições de Uso
O uso da ferramenta de pesquisa de documentação para obtenção de vistos (a partir
de agora denominada Ferramenta) oferecido pela Celestino Assessoria e Documentação
Ltda em seu websitio está condicionado à aceitação e ao cumprimento dos Termos e
Condições de Uso descritos abaixo. Para fazer uso da Ferramenta e adicionar ao seu sitio
é preciso: (i) ler atentamente os termos descritos abaixo; (ii) concordar expressamente
com eles.
Ao fazer uso da Ferramenta oferecida pela Celestino Assessoria e Documentação Ltda (a
partir de agora denominada Celestino), você (a partir de agora denominado Usuário)
concorda que leu, entendeu e aceitou os termos, regras e condições aqui dispostos.
Os Termos e Condições de Uso regulamentam a utilização da Ferramenta, que
pertencem à Celestino Assessoria e Documentação Ltda, localizada à Avenida São Luiz,
nº 50, 24. andar cj.242abc, São Paulo SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
68.028.984/0001-52.
A Ferramenta está disponível para aqueles com capacidade civil para utilizá-la. Caso o
Usuário não possua capacidade para contratar ou utilizar a Ferramenta, quando for
mencionado Usuário neste Termo será então entendido também que as declarações
tenham sido prestadas por seu responsável legal.
A Celestino se reserva o direito de modificar a qualquer momento a apresentação,
configuração e disponibilização da Ferramenta. O mesmo se aplica a estes Termos e
Condições de Uso, estabelecidos como condição fundamental para a utilização do
serviço.
2. Ferramenta de pesquisa de documentação para obtenção de vistos
A Celestino oferece ao Usuário uma ferramenta que permite ao seu cliente a pesquisa
de documentação necessária para a obtenção de vistos consulares e a possibilidade de

indicação da Celestino para uma conexão rápida é segura, trazendo grande benefício
operacional e financeiro ao Usuário
3. Gratuidade
A Ferramenta é oferecida ao Usuário de forma gratuita. Os valores referentes à
utilização dos serviços necessários ao acesso à Internet, entre outros, são de
responsabilidade exclusiva do Usuário.
4. Utilização da Ferramenta
O Usuário reconhece que é responsável por quaisquer informações falsas que possam
ser prestadas para a utilização da ferramenta, bem como por qualquer comentário ou
conteúdo inserido pelo mesmo no Sitio. O Usuário isenta a Celestino de qualquer
responsabilidade quanto à veracidade dos dados pessoais fornecidos por ele e seus
clientes quando do uso da Ferramenta, bem como por qualquer violação a direitos de
terceiros, ocorrida através da ferramenta.
O Usuário reconhece, ainda, que estes Termos e Condições de Uso da Ferramenta
oferecida pela Celestino devem ser observados e fielmente cumpridos, sob pena de
cancelamento de bloqueio de utilização da Ferramenta e demais medidas cabíveis, caso
os mencionados Termos forem violados ou descumpridos.
O Usuário se declara capaz e com capacidade técnica para a instalação e a eventual
remoção da ferramenta em seu sitio da internet, podendo contar com suporte da
Celestino para dirimir qualquer dúvida referente a esse processo.
5. Registro e dados pessoais
É dever do Usuário manter atualizados os dados pessoais fornecidos quando da
utilização da Ferramenta.
A Empresa pode cancelar qualquer registro do Usuário, a qualquer momento e sem
prévio aviso, assim que tiver conhecimento, e a seu exclusivo critério, se o Usuário
descumprir, intencionalmente ou não, estes Termos e Condições de Uso, ou violar leis e

regulamentos federais, estaduais e/ou municipais, ou violar os princípios legais, a moral
e os bons costumes.
Os Usuários que tiverem seus registros cancelados não poderão mais utilizar a
Ferramenta.
6. Direitos de Propriedade Intelectual
A Celestino respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e requer que os
Usuários façam o mesmo.
A Ferramenta foi desenvolvida utilizando meios lícitos e com licenças autorizadas, e
expressam, a legalidade global de seu desenvolvimento.
O Usuário reconhece e declara que em qualquer contribuição submetida para a
Ferramenta, e o sitio onde será implantado, é de sua exclusiva criação, não constituindo
violação de direitos autorais, marcas, segredos, direitos de personalidade, incluindo
honra, intimidade, vida privada e a imagem das pessoas, direitos patrimoniais e
quaisquer outros direitos de terceiros e que possui poderes para autorizar o uso do
material pela Celestino conforme acima.
O Usuário se compromete a cumprir todas as leis nacionais e internacionais referentes
aos Direitos de Propriedade Intelectual.
7. Responsabilidades
A Celestino não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos pelo Usuário ou terceiros
que, de qualquer modo, tenha origem ou dependência relacionada à Ferramenta.
O Usuário reconhece que não há nenhum envolvimento ou intervenção da Celestino nos
negócios celebrados através do sitio do Usuário. Em nenhum caso Celestino será
responsável por qualquer dano ou prejuízo sofrido pelo Usuário em decorrência das
negociações realizadas por meio do seu sitio, em função da conduta, inclusive, mas não
se limitando, fraudes ou estelionato online.

8. Privacidade de dados
A Celestino não se responsabiliza por quaisquer danos que o Usuário possa sofrer, que
tenham origem na divulgação dos dados pessoais do Usuário ou de terceiros em
materiais publicados nos comentários.
A Celestino preserva a privacidade dos dados dos Usuários e seus clientes, e se
compromete a revelar os dados pessoais do Usuário apenas devido a um dos seguintes
motivos:
 por lei;
 por meio de uma ordem ou intimação de um órgão, autoridade ou tribunal com
poderes para tanto e de jurisdição competente;
 para garantir a segurança dos sistemas, resguardar direitos e prevenir
responsabilidades da Celestino.

9. Legislação aplicável
Estes Termos e Condições de Uso são governados e interpretados segundo as leis da
República Federativa do Brasil e todas as disputas, ações e outros assuntos relacionados
serão determinados de acordo com essa legislação.

