
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 
MATERIAL AUTORAL

A aquisição do presente material com foi feita com restrição ao 
direito de uso, em respeito ao direito autoral de seu criador e 
portanto, sua utilização somente será permitida com a estreita 
observância das seguintes condições, às quais o usuário adere e 
concorda com todos os seus termos, a assim se compromete a agir, 
sob pena de responder pessoal, civil e criminalmente pelos 
respectivos:

O conteúdo das informações constantes do presente material, bem 
como princípios, metodologia, etc..., são de propriedade exclusiva do 
seu criador e estão protegidos por lei, sendo absolutamente vedada 
a cópia, distribuição, uso ou publicação, total ou parcialmente, de 
qualquer material ou parte dele, sem prévia e expressa autorização 
do mesmo;

O conteúdo do material em referência é de acesso restrito, devendo 
ainda o usuário manter a necessária cautela quando da respectiva 
utilização, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência pessoas 
não autorizadas;

O conteúdo do presente material é de utilização exclusiva do 
usuário, e portanto não poderá ser compartilhado / repassado ou 
cedido à terceiros, divulgado e muito menos reproduzido, à qualquer 
título, salvo expressa e específica autorização do seu criador, para 
tanto, ou em cumprimento de decisão judicial específica para tanto;

O usuário manterá o sigilo absoluto acerca de todas as técnicas e 
ensinamentos constantes do presente material, respeitando o direito 
à propriedade de seu autor;

Responder, em todas as instâncias, pelas conseqüências das ações 
ou omissões resultantes do descumprimento das presentes 
condições e que de alguma forma possam pôr em risco ou 



comprometer a utilização exclusiva do material;

Responder, em todas as instâncias, pelas conseqüências das ações 
ou omissões resultantes do descumprimento das presentes 
condições por parte de usuários que eventualmente autorizar, pondo 
em risco o compromisso ora aderido, de utilização exclusiva do 
material;

O usuário desde logo declara ter conhecimento dos termos da Lei nº. 
9.610 de 19/02/1.998, que trata de direitos autorais, mormente 
fluentes do Art. 28 (Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir 
e dispor da obra literária, artística ou científica), bem como de todas 
as vedações constantes do Art. e 29 (Depende de autorização prévia 
e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, 
tais como:);

O descumprimento das presentes condições e por conseguinte das 
normas legais regulamentares e quebra do sigilo comprometido, 
divulgando quaisquer informações acerca do material em referência, 
sujeitará o infrator às consequências legais, da responsabilidade civil 
e criminal ora assumida, assegurando ao autor / criador, o direito às 
indenizações cabíveis à espécie, inclusive por eventuais lucros 
cessantes, danos morais, etc.


