TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONDIÇÕES E POLÍTICAS DE USO DO SITE
WWW.98LIVE.COM.BR
Este Termo de Responsabilidade, Condições e Políticas de Uso, doravante simplesmente
“Termo”, regulamenta as condições para cadastro, acesso, visitação, utilização e publicação de
comentários e conteúdo no site www.98live.com.br, doravante simplesmente “Site” ou “Portal”,
disponibilizado e de responsabilidade da empresa Live Midia Online e Entretenimento Eireli,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 25.085.043/0001-48, com sede na
Rua Passa Tempo, nº 342, andar 3º, bairro Carmo, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP
30.310-760, doravante denominada simplesmente "98live".

Leia atentamente o presente Termo de Responsabilidade, Condições e Políticas de
Uso antes de acessar o Portal.
A 98live é titular de todo o conteúdo do Portal, com direitos autorais e de propriedade
intelectual protegidos por Lei e com a utilização regulada pelo presente Termo de
Responsabilidade, Condições e Políticas de Uso.
A utilização ou acesso do Portal, por meio de qualquer computador, celular, tablet,
console ou outro dispositivo (denominados coletivamente, “dispositivo”) atribui a você
a condição de usuário do Portal (doravante simplesmente "Usuário") e implica a
aceitação plena e sem reserva de todos os itens do presente Termo, comprometendose, ainda, o Usuário a respeitar a legislação vigente, a utilizar, em especial mas sem
se limitar, quando da postagem e publicação de comentários no Portal, termos
aceitáveis socialmente e a não desrespeitar a ordem pública, a moral e os bons
costumes.
O Usuário concorda também em estar vinculado a quaisquer modificações e revisões
realizadas a qualquer tempo no referido Termo de Responsabilidade, Condições e
Políticas de Uso do Portal.
A utilização de determinados serviços e conteúdos oferecidos através do Portal
encontra-se submetida a condições especificas, particulares e próprias (doravante, as
"Condições Particulares") que, conforme o caso, substituem, complementam e/ou
modificam este Termo. O Usuário, portanto, deverá ler as respectivas Condições
Particulares anteriormente ao acesso ou utilização destes serviços e deste conteúdo
especial.
Deste modo, todo o acesso a serviços e conteúdos submetidos a Condições
Particulares expressará a incondicional aceitação do Usuário a tais condições, sendo
certo, ainda, que concorda o Usuário de forma irrevogável e irretratável em estar
vinculado a quaisquer modificações e revisões realizadas a qualquer tempo nas
referidas Condições Particulares. O acesso ao Portal e ao conteúdo nele disponível é
gratuito.
Sua participação, acesso e utilização do Portal será orientada exclusivamente por este
Termo, caso não concorde por qualquer motivo com o presente Termo, total ou
parcialmente, NÃO UTILIZE O PORTAL. O acesso e uso do Portal será considerado
como seu consentimento e aceite pleno em relação ao Termo de Responsabilidade,
Condições e Políticas de Uso do Portal revisado e vigente, representando a
confirmação de que você (Usuário) o leu, compreendeu, concordou e o aceitou em

todos os seus termos e sem quaisquer ressalvas.
1)

CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SITE

1.1 De maneira geral, o uso do Portal não exige a prévia inscrição ou registro dos
Usuários. Não obstante, para que os Usuários possam desfrutar de determinados
benefícios e serviços disponibilizados pelo Portal, faz-se necessário o seu prévio
cadastro no Portal. As regras sobre o cadastramento estão descritas em item próprio
no presente Termo.
1.2 O Portal www.98live.com.br disponibilizará plataforma interativa ao Usuário,
através da qual será possível publicar e armazenar comentários a respeito dos
conteúdos disponibilizados no referido do Portal.
2)

SOBRE O USO DO SITE E SEUS LINKS

2.1 Em nenhuma hipótese a 98live será responsável pelo uso do Site ou de acesso a
links nele indicados, bem como não se responsabiliza pelo conteúdo ou pelas políticas
de privacidade dos portais e sites que apontam para o nosso Portal e daqueles para os
quais apontamos.
2.2 O Usuário deverá utilizar o Site apenas para finalidades de uso pessoal e próprio,
sem intuito comercial ou lucrativo.
2.3 O Usuário compromete-se a utilizar os conteúdos colocados à disposição no
Portal, como, por exemplo, áudios, textos, fotografias, gráficos, imagens, ícones,
tecnologia, software, links e demais conteúdos audiovisuais ou sonoros, assim como
desenhos gráficos e códigos fonte (doravante, os "Conteúdos") conforme a Lei e as
disposições do presente Termo, destacando que o Portal não se presta a realizar
aconselhamento jurídico, financeiro, médico ou profissional de qualquer natureza, pelo
que quaisquer comentários ou Conteúdos disponíveis não deverão ser utilizados para
tais fins.
2.4 Ao postar comentários no Portal, o Usuário nos autoriza a mantê-los no Site.
2.5 O Usuário concorda em não alterar ou eliminar nenhum comunicado de propriedade
de materiais baixados ou impressos do Portal. O Usuário concorda em não modificar,
alterar, copiar, traduzir, difundir, apresentar, exibir, distribuir, ajustar, reproduzir,
republicar, baixar, publicar, transmitir, doar, ceder ou vender nenhuma propriedade
intelectual ou Conteúdo presente no Portal, sem o consentimento prévio e por escrito da
98live a menos que seja o seu próprio conteúdo – gerado/publicado pelo Usuário - que
você publicou e disponibilizou legal e legitimamente no Portal.
2.6 O Usuário concorda em não utilizar nenhuma mineração de dados, robôs,
raspagens de dados ou métodos similares de coleta de dados. Nada neste Termo deve
ou pode ser interpretado como uma cessão, transferência ou concessão de qualquer
licença de propriedade intelectual da 98live para Usuário.
3)

CADASTRO

3.1 Para se cadastrar sozinho no Portal, o Usuário precisa ter ao menos 18(dezoito)

anos completos e ser plenamente capaz. No caso de menores de 18(dezoito) anos ou
outras pessoas que necessitem de representação ou assistência na forma da Lei, o
cadastramento deverá ser realizado com a assistência dos pais ou dos representantes
legais, que deverão preencher as informações solicitadas e se responsabilizarão
integralmente pelo Usuário e por seus atos. Se o Usuário for menor de 18 (dezoito)
anos, quando for mencionado “Usuário”, neste Termo, será entendido que as
declarações
tenham
sido
outorgadas
por
você
(Usuário)
e
seu
responsável/representante legal.
3.2 O Usuário se compromete a manter completas, corretas e atualizadas as suas
informações cadastrais, concordando em fornecer informações precisas e atuais em
todos os formulários de registro no Portal.
3.3 O Usuário se responsabiliza, para todos os fins de direito, integral e
irrevogavelmente pela exatidão das informações cadastrais fornecidas no Portal. A
98live não tem meios e nem o intuito de fazer verificações de informações cadastrais
dos Usuários, sendo certo que não se responsabiliza por quaisquer dados falsos
inseridos no cadastro do Usuário.
3.4 No cadastramento, o Usuário deverá inserir senha pessoal, de sua livre escolha.
Ela deverá ser administrada com rigoroso cuidado, pois o identificará para todos os fins
e efeitos. O sigilo e segurança da senha serão de exclusiva responsabilidade do
Usuário, incluindo, mas não se limitando, em relação a acesso indevido de terceiros ao
seu dispositivo. Em caso de qualquer quebra de sigilo da sua senha, o Usuário deverá
imediatamente alterá-la no Portal.
3.5 O Usuário é o único responsável por quaisquer ações que possam ocorrer
enquanto utilizar a seu cadastro no Portal. Proteja o seu nome de usuário/login/senha
e não permita de modo algum que nenhuma outra pessoa utilize o seu nome de
usuário/login/senha para acessar o Portal. O seu nome de usuário/login/senha é
pessoal, intrasferível e de sua (Usuário) inteira e única responsabilidade, devendo, por
conseguinte, serem sempre mantidos em total sigilo.
3.6 A 98live não se responsabiliza por qualquer prejuízo ou dano de qualquer
natureza resultante do uso indevido ou não autorizado do seu nome de
usuário/login/senha por quaisquer terceiros, com ou sem o seu conhecimento. O
Usuário não deverá compartilhar sua senha, deixar outra pessoa acessar o Portal com
seu cadastro ou praticar qualquer ato que possa comprometer a segurança do seu
cadastro. O Usuário não fornecerá qualquer informação pessoal falsa no Portal, nem
criará um Usuário para qualquer outra pessoa além do próprio Usuário sem permissão.
O Usuário manterá suas informações de contato precisas e atualizadas,
responsabilizando-se integralmente perante à 98live e/ou quaisquer terceiros pelos
dados disponibilizados no Portal e pelos prejuízos a que tiver dado causa em razão de
divergências nos referidos dados e informações cadastrais.
3.7 O Usuário tem a opção, quando do cadastramento ou em qualquer atualização
respectiva, de nos autorizar, ou não, a utilizar os seus dados cadastrais em programas
de marketing de nossa empresa ou de empresas do mesmo grupo, inclusive por meio
de mala direta eletrônica para o endereço de correio eletrônico informado no seu
cadastro.

3.8 O Portal manterá os dados pessoais do Usuário protegidos, através de seu
sistema automatizado, para os usos e finalidades definidas na sua Política de
Privacidade, acessível no próprio Portal por meio do endereço eletrônico
www.98live.com.br. Ao acessar o Portal, o Usuário aceita a Política de Privacidade e
concorda com o tratamento dos seus dados pessoais.
4)

COMENTÁRIOS E CONTEÚDOS IRREGULARES

4.1 Os espaços e locais do Portal que permitem a inclusão de comentários pelo
Usuário destinam-se apenas ao debate sobre o Conteúdo publicado no Portal, apenas
para fins informativos e de entretenimento.
4.2 Os comentários feitos pelo Usuário serão identificados como de sua autoria, sendo
proibido o anonimato.
4.3 Os comentários publicados pelo Usuário poderão ser utilizados ampla e livremente
pela 98live, independentemente de qualquer consentimento ou autorização prévia e
estará acessível aos demais Usuários do Portal, assim como aos internautas em geral
via mecanismos de busca da web, não ensejando referida prática pela 98live violação
a direitos autorais, direitos à imagem e a privacidade e nem gerando indenização e
ressarcimentos por danos de qualquer natureza, inclusive após o cancelamento e
encerramento do cadastro pelo Usuário registrado no Portal.
4.4 O Usuário é o único responsável pelos comentários e conteúdos publicados por
ele no Portal, por avaliações, compartilhamentos, comentários, conteúdos moderados,
por suas interações com outros Usuários, por sua opinião, e por sua atividade no Portal.
Não tome nenhuma atitude e não publique nada contrário às normas vigentes, a moral
e os bons costumes e, ainda, não tome nenhuma atitude e não publique nada que possa
expor a 98live ou seus Usuários registrados ou não a qualquer tipo de dano ou
responsabilidade.
4.5 A 98live se reserva o direito de excluir todo e qualquer conteúdo ou comentário
que, a seu único e exclusivo critério, considere ofensivo ou inapropriado, inclusive
mediante denuncia de terceiros.
4.6 O Usuário não pode publicar ou divulgar conteúdo/comentário, fazer qualquer
coisa ou utilizar o Portal de forma que ele viole qualquer Lei, crie responsabilidade ou
promova atividades ilegais. Não tome nenhuma atitude ou faça nada no Portal com a
intenção de prejudicar, desabilitar, interferir, tumultuar, danificar, desqualificar,
incapacitar, sobrecarregar ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware
de computador ou de qualquer software ou hardware, equipamentos de
telecomunicação ou o Portal. Não publique ou divulgue conteúdo/comentário que
contenha vírus de software, programas ou outros códigos de informática. Não drible,
altere por qualquer meio ou modifique nenhuma tecnologia de segurança ou software
do Portal.
4.7 Acusações, exageros e insultos são proibidos. Não publique qualquer
conteúdo/comentário ou um link de um website que a critério da 98live seja irrelevante
ao tema em discussão, que seja ilegal, ofensivo, difamatório, provocativo, impreciso,
malicioso, fraudulento, falso, indecente, ameaçador, intimidador, odioso, abusivo,
vulgar, obsceno, pornográfico, violento, sexualmente explícito, invasivo de privacidade,

publicitário, de propriedade intelectual, proprietário, ofensivo em um contexto sexual,
racial, cultural ou étnico, que irá ameaçar ou prejudicar a segurança de outros ou que
seja motivo de objeção. Não publique fotos, vídeos ou textos de outras pessoas sem o
consentimento delas. Não persiga, intimide, abuse, ameace, assedie ou prejudique
outro Usuário do Portal.
4.8 O Portal não deve ser utilizado pelo Usuário para nenhum outro fim comercial.
Não publique nenhuma propaganda, solicitação, comentário ou conteúdo comercial de
qualquer tipo no Portal ou aceite pagamentos de terceiros em troca da realização de
atividade comercial no Portal. Não publique nenhum conteúdo que envolva a
transmissão de “lixo eletrônico", “correntes”, e-mail em massa não solicitado ou
“spamming.” Não utilize scripts automatizados para coletar informações do, ou interagir
com, o Portal.
4.9 Consideramos, EXEMPLIFICATIVAMENTE, que um conteúdo resultante de
material ou de comentário enviado/publicado por Usuários no Portal é irregular quando:
a)
Incite e/ou promova o descumprimento da legislação mediante violação
de propriedade intelectual ou industrial de terceiros, ou contribua para tais
práticas;
b)
Incite e/ou promova o descumprimento da Lei, mediante conteúdo
ofensivo, difamatório, infamante, degradante, discriminatório, abusivo,
pornográfico, obsceno, injurioso, vexatório, enganoso, calunioso, violento, vulgar,
de propaganda não solicitada, de assédio, ameaça ou de uso de falsa identidade,
ou que seja contrário às normas de etiqueta usuais na Internet;
c)
Incite e/ou promova ações ou ideias discriminatórias em razão de raça,
gênero, orientação sexual, religião, crença, deficiência, etnia, nacionalidade ou
condição social;
d)
Constitua comportamento predatório, perseguição, ameaças, assédios,
intimidações ou chantagem a terceiros;
e)
Incite e/ou promova práticas perigosas, de risco ou nocivas à saúde e ao
equilíbrio psíquico;
f)
Viole segredos empresariais de terceiros;
g)
Seja contrária à honra, à intimidade pessoal e familiar ou à própria imagem
das pessoas;
h)
Facilite a disseminação ou contenha material com vírus, dados
corrompidos, ou qualquer outro elemento nocivo ou danoso;
i)
Desrespeite a legislação eleitoral e partidária;
j)
Utilize o Portal para fins comerciais ou publicitários, compreendidos,
inclusive: spam, correspondência corporativa e comunicações com finalidade
comercial (prospecção de negócios, venda de serviços e mercadorias, ainda que
relacionados à pessoa física, etc.) ou uso relacionado com negócios, ou que
anuncie ou ofereça a venda de produtos ou serviços (com ou sem fins lucrativos)
ou que solicitem outros usuários ou terceiros (incluindo pedidos para
contribuições ou donativos).
4.10 O Usuário é responsável por garantir que todo conteúdo, material e comentário
que publicar, não infringe ou infringirá os direitos de qualquer pessoa, incluindo direitos
autorais, marcas registradas, patentes, segredos comerciais, privacidade, imagem,
publicidade ou outros direitos pessoais e de propriedade. O Usuário se compromete a
não enviar conteúdo material e comentário a menos que seja o dono ou tenha a

permissão do dono de publicar tal conteúdo e garantir a 98live toda a licença de direitos
inclusas neste Termo.
4.11 O Usuário se compromete a não utilizar qualquer sistema automatizado, inclusive,
mas sem se limitar a "robôs", "spiders" ou "offline readers," que acessem o Portal de
maneira a enviar mais mensagens de solicitações aos servidores do Portal em um dado
período de tempo do que seja humanamente possível responder no mesmo período
através de um navegador convencional. É igualmente vedada a coleta de qualquer
informação pessoal dos demais Usuários do Portal.
4.12 A 98live não se compromete com a fiscalização ou censura de comentários e
conteúdos disponibilizados pelos Usuários, sendo certo que os comentários serão
publicados no Portal sem qualquer edição ou prévia moderação. A 98live não modera,
pré-seleciona, verifica, classifica, analisa, não realiza aprovações ou controle editorial
prévio dos comentários e conteúdo publicado pelo Usuário no Portal, de modo que não
garante que o Portal será livre de conteúdos e comentários que sejam inadequados,
ofensivos, ameaçadores, difamatórios, ilegais, questionáveis ou censuráveis.
4.13 A 98live não assume qualquer responsabilidade por ação ou omissão, ou tem
qualquer obrigação de monitorar ou remover do Portal, qualquer conteúdo
disponibilizado pelo Usuário. O Usuário é o único responsável pelo conteúdo gerado por
ele disponibilizado e publicado no Portal.
4.14 Caso o Usuário se sinta prejudicado em virtude de algum comentário ou conteúdo
enviado e disponibilizado por outros Usuários poderá denunciar o mesmo, conforme
campos de denúncia existentes no Portal ou enviar e-mail para contato@98fm.com.br.
4.14.1 O comentário ou conteúdo enviado e denunciado pelos Usuários poderá
ser removido pela 98live à critério da 98live.
4.14.2 Podemos remover quaisquer comentários de Usuários, a qualquer tempo
e sem nenhum aviso, caso os mesmos sejam, a nosso livre critério, considerados
impróprios ou irregulares.
4.15 A 98live não garante a conservação de dados sobre conexão de acesso e números
de IP de visitantes ao Portal além do prazo de uma semana. Caso o Usuário tenha
conhecimento de algum fato irregular praticado por terceiros ou outros Usuários, o
Usuário deve procurar obter os dados de conexão e os números de IP junto aos
provedores respectivos, se necessário pedindo determinação específica das
autoridades competentes no sentido da conservação de tais dados, para fins de
identificação de autores de condutas irregulares e repressão correspondente, caso
necessário.
4.16 Nos reservamos o direito de, a qualquer tempo, suspender ou eliminar em definitivo
o cadastro do Usuário responsável por envio de conteúdo e comentário irregular, bem
como o direito de comunicar às autoridades, ou de revelar informações, atendendo
determinação de autoridade administrativa ou judicial, sem qualquer aviso prévio.
4.17 O Usuário fica ciente que não temos como garantir que o conteúdo irregular não
venha a ser novamente postado, com o mesmo nome de arquivo ou com nomes de
arquivo diferentes.

4.18 Presumimos que caso o Usuário faça uso de propriedade intelectual de terceiros
ao inserir conteúdo no Site, o Usuário adquiriu os direitos de propriedade intelectual
junto ao titular respectivo ou junto às sociedades ou entidades arrecadadoras, sendo de
completa, total e exclusiva responsabilidade do Usuário quaisquer reclamações
advindas de violação de direitos de propriedade intelectual, nos limites da legislação
vigente.
4.19 O Usuário se responsabiliza, para todos os fins de direito, integral e
irrevogavelmente por suas opiniões emitidas em comentários, conversas no chat do
Portal e nos compartilhamentos em redes sociais do conteúdo postado no Portal,
isentando o Portal de quaisquer responsabilidades que se excedam ao Conteúdo
postado pela 98live no Portal.
4.20 A 98live não é responsável por, ou está sujeita a, qualquer conteúdo publicado
pelo Usuário.
4.21 O Usuário concorda em indenizar, ressarcir, defender e isentar a 98live, suas
afiliadas, diretores, conselheiros, funcionários, representantes, licenciadores e
fornecedores de qualquer responsabilidade relacionada a reivindicações, prejuízos,
responsabilidades civis, despesas, danos e custo, incluindo, entre outros, honorários
advocatícios derivados do, ou relacionados de qualquer forma ao conteúdo e
comentários publicados pelo Usuário no Portal, ao seu uso do Conteúdo publicado pela
98live, ao seu uso do Portal, à sua conduta relacionada ao 98live ou aos outros
usuários do 98live, ou qualquer violação deste Termo, de qualquer Lei ou dos direitos
de terceiros por você inobservado.
5)

PROPRIEDADE INTELECTUAL DO SITE

5.1 O Usuário reconhece que a 98live é detentora exclusiva de toda propriedade
intelectual sobre o Portal, incluindo, mas não se limitando a, direitos autorais, morais e
patrimoniais, marcas, patentes, nomes comerciais, nomes de domínio, títulos de
estabelecimento, e segredos industriais e comerciais, relativamente a quaisquer
funcionalidades, software, sons, músicas, imagens, textos, lay-out, design, telas,
gráficos, templates, canal de comunicação, compilação de links, Conteúdo e base de
dados.
5.2 Toda a propriedade intelectual deste Portal (exceto o conteúdo publicado pelo
Usuário que é cedido por meio da aceitação deste Termo) é detido pela 98live e seus
licenciantes, conforme o caso, que inclui materiais protegidos por direitos autorais,
marcas registradas ou Leis de patentes. Todas as marcas registradas, marcas de
serviço e nomes de marcas são detidas, registradas e/ou licenciadas pela 98live. Todo
o Conteúdo do Portal (exceto o conteúdo publicado pelo Usuário que é cedido por meio
da aceitação deste Termo), incluindo, entre outros, o texto, consultoria de especialistas,
conteúdo validado por profissionais, software, scripts, código, designs, gráficos, fotos,
sons, músicas, vídeos, imagens, aplicativos, recursos interativos e outros conteúdos
(“Conteúdo”) é um trabalho coletivo protegido pelas Leis aplicáveis e por Leis de Direitos
Autorais. Todos os direitos reservados.
5.3 Qualquer acesso não autorizado a áreas privativas do Site, não abertas para

acesso público, será considerado como violação de segredo comercial.
5.4 Qualquer tentativa ou consumação de acesso ao código-fonte de página do Site
será considerada como acesso e cópia indevidos.
5.5 Todo pedido de registro e utilização de marca ou de nomes de domínio
semelhantes aos do Portal e capazes de induzir terceiros em erro, serão considerados
como meio de desvio de clientela, passível de classificação como concorrência desleal,
para fins cíveis e criminais. As tecnologias desenvolvidas pelo Site se baseiam em
certas concepções e funcionamento que são de propriedade exclusiva da 98live.
6)

GARANTIAS

6.1 O Usuário declara que tem conhecimento de que a Internet não oferece segurança
absoluta, inclusive em relação a invasões, alteração ou perda de dados, paralisação de
sistemas, indisponibilidade de sites e portais, disseminação de vírus, disseminação de
malas diretas, monitoramento por terceiros, fraudes, defeitos, que possam afetar o Site
ou os Usuários, e isenta a 98live de quaisquer responsabilidades que transcendam as
especificações por nós publicamente divulgadas em relação ao Site.
6.2 Garantimos nosso empenho, dentro da técnica e de forma economicamente
razoável, nos limites de um Portal gratuito, para oferecer acesso ao Conteúdo
disponível no Site, comprometendo-nos com os esforços respectivos,
independentemente de quaisquer resultados.
6.4 O Usuário concorda que o acesso gratuito oferecido ao Site não caracteriza, para
efeito legal, serviço comercial, direta ou indiretamente, portanto não sendo aplicáveis as
disposições legais pertinentes a estes últimos.
6.5 O Usuário deverá adotar as precauções que considerar adequadas ou desejadas
para fins de prevenção de quaisquer danos no acesso ou uso do Site, incluindo, mas
não se limitando a, programas antivírus atualizados, programas anti-invasão (firewall),
seguros com cobertura específica, ou quaisquer outros, ficando, pois, isento a 98live
de quaisquer danos eventualmente sofridos pelos Usuários em virtude de vírus,
hackers, entre outros. O Usuário declara que tem ciência de que o Portal não mantem
seguros para cobertura de riscos associados ao acesso ou uso do site pelos Usuários.
6.6 O Usuário reconhece que a oferta de acesso ao Portal se dá sob a premissa das
limitações de garantias e de responsabilidades aqui estabelecidas, as quais esclarecem
e alocam os riscos entre as partes.
6.7 Qualquer tentativa de explorar, rastrear, ou testar vulnerabilidades em qualquer de
nossos sistemas, redes, ou servidores, ou de burlar qualquer medida de segurança ou
de autenticação, além do uso de técnicas de clonagem ou de framing, incluindo ainda,
porém não se limitando a, qualquer tentativa ou ato de prevenir, contornar, remover,
desativar, prejudicar, decodificar ou de outro modo evitar quaisquer dispositivos
tecnológicos que protejam o Site, será considerado ato de invasão, dano, ou exposição
a perigo, sujeito a sanções e penalidades cíveis e criminais.
6.8 Para visitar e utilizar o site, o Usuário deverá antes obter acesso à Internet (World

Wide Web) e adquirir os equipamentos ("hardware") e programas ("software")
necessários especificados no Portal como configuração mínima e reconhece que não
teremos qualquer responsabilidade, direta ou indireta, de aconselhamento ou custeio
de eventuais acessos, equipamentos e programas necessários para o regular acesso
pelo Usuário.
7)

EXCLUSÃO DE GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

7.1 O Usuário reconhece que a responsabilidade do Portal – 98live não se estende,
de qualquer forma, às ofertas ou serviços de terceiros que possam veicular propaganda
ou publicidade no Site, os quais não são garantidos, avalizados ou homologados pelo
Portal – 98live, de forma alguma e em qualquer extensão.
7.2 O Portal – 98live se exime de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de
toda e qualquer natureza, causados a quaisquer pessoas, Usuários ou não, que possa
decorrer da falta de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do Portal e
de seus serviços.
7.3 O Portal – 98live não tem obrigação de controlar a utilização que os Usuários
fizerem do Portal. O Portal – 98live não garante que os Usuários utilizem o Portal em
conformidade com a Lei, com este Termo ou de acordo com os valores médios
presumidos da sociedade e a ordem pública. O Portal – 98live também não tem a
obrigação de verificar, e não verifica, a identidade dos Usuários, nem a veracidade,
vigência, e autenticidade dos dados que os Usuários informam sobre si mesmos ao
Portal, a outros Usuários ou a terceiros. O Portal – 98live se exime de qualquer
responsabilidade pelos danos e prejuízos diretos e/ou indiretos de qualquer natureza
que possam ser devidos em virtude da utilização do Portal, do conteúdo disponibilizado
através dos comentários que possam ser devidos à falta de veracidade, vigência e
autenticidade da informação que os usuários fornecem acerca de si próprios e, inclusive,
que possam ser devidos em virtude da simulação por um Usuário da personalidade de
um terceiro.
7.4 O Portal – 98live não garante a privacidade e a segurança na utilização do Portal
por parte dos Usuários e, em particular, não garante e se exime da responsabilidade
quanto à prática por terceiros não autorizados de atos de interceptação, eliminação,
alteração, modificação ou manipulação dos comentários.
7.5 O Usuário é o único responsável pelo que escreve em seu comentário, de modo
que responderá integralmente por qualquer ofensa a direitos de terceiros que seu
comentário possa causar. Ocorrendo qualquer pleito ou demanda judicial de terceiros
que de qualquer modo afete o Portal – 98live, seus diretores, empregados e
colaboradores, com relação ou em decorrência dos comentários do Usuário que violem
o presente Termo, quaisquer leis ou regulamentos locais, nacionais ou internacionais
aplicáveis, ou quaisquer direitos de terceiros, o Usuário deverá assumir todas as
responsabilidades decorrentes do descumprimento de tais obrigações, bem como
indenizar regressivamente ao Portal – 98live, caso este venha a ser condenado ao
pagamento de indenização ou outro pagamento de natureza distinta em virtude de atos
praticados pelo Usuário em desacordo com as disposições deste Termo ou da
legislação aplicável.
7.6 O Portal – 98live não garante, de forma expressa ou implícita, o desempenho e a

adequação do Portal para qualquer finalidade específica desejada pelo Usuário.
7.7 O Portal – 98live não é responsável pela prestação de quaisquer serviços ou bens,
vendidos ou anunciados através dos seus anunciantes, patrocinadores, Usuários ou
parceiros de forma geral, associados ao Portal.
8)

NÃO LICENÇA

8.1. O Portal autoriza o Usuário a utilizar qualquer aplicativo de informática instalado no
servidor do Portal que execute os elementos que compõem o Portal, desde que tal fato
ocorra unicamente para utilizar o Portal em conformidade com o estabelecido neste
Termo. O Portal – 98live não concede nenhuma outra licença ou autorização de uso de
nenhuma classe sobre os seus direitos de propriedade industrial e intelectual ou sobre
qualquer outra propriedade ou direito relacionado com o Portal.
9)

VIGÊNCIA

9.1. A autorização ora concedida para uso do Portal tem duração por prazo
indeterminado. O Portal reserva-se o direito de dar por terminada ou suspender a
disponibilização do Portal a qualquer tempo, a seu exclusivo critério.
9.2. Ademais, o Portal se reserva no direito de modificar unilateralmente a apresentação
e configuração do Portal, assim como as condições ora requeridas para sua utilização.
10)

CONDIÇÕES GERAIS

10.1 A tolerância ao descumprimento de quaisquer disposições deste Termo não
implicará renúncia, novação ou alteração de cláusulas deste Termo quanto ao exercício
de quaisquer direitos aqui previstos, podendo ser exercidos a qualquer momento pela
98live e/ou pelo Usuário.
10.2 O Usuário reconhece que a 98live poderá, a qualquer tempo, suspender ou
terminar em definitivo o Site ou qualquer um dos seus serviços, ou cedê-lo ou vendê-lo
a terceiros, a qualquer tempo, bem como passar a cobrar remuneração pelo acesso ou
utilização do Portal, em modalidade "pay-per-view" ou de assinatura, ou outra, sem que
seja necessário qualquer aviso prévio ao Usuário.
10.3 As condições aqui previstas sobreviverão à extinção, em qualquer modalidade
ou por qualquer razão, do acesso e uso do Portal pelo Usuário.
10.4 Este Termo constitui o completo e exclusivo entendimento e acordo com o
Usuário relativamente ao acesso e uso do Site, prevalecendo sobre todos e quaisquer
acordos ou entendimentos passados ou presentes. Se qualquer condição deste Termo
for considerada inválida ou inexigível, tal condição deverá ser aproveitada no máximo
possível, e as demais permanecerão em pleno vigor.
10.5 Todos os demais avisos, regulamentos e instruções do Portal, bem como a
Política de Privacidade, complementam este Termo, no que não divergirem do presente
instrumento.
10.6

O Usuário aceita que poderemos modificar este Termo a qualquer tempo,

mediante informação com destaque no Site, independentemente de qualquer
notificação especificamente remetida ou concordância por parte do Usuário.
10.7 A 98live poderá livremente e a seu exclusivo critério alterar este Termo a
qualquer momento e sem qualquer aviso prévio, por qualquer motivo, mediante simples
publicação no Site do novo Termo vigente, razão pela qual o Usuário deverá sempre
revisar e verificar a versão atualizada que estará disponível no endereço eletrônico
www.98live.com.br.
10.8 O Usuário poderá dirigir qualquer pedido de esclarecimento sobre este Termo
para o endereço contato@98fm.com.br.
10.9 A 98live se reserva o direito, a seu único e exclusivo critério, de encerrar o
cadastro de qualquer Usuário, deletar e retirar do Portal qualquer conteúdo gerado
pelo Usuário, e restringir o seu uso de toda e qualquer parte do Portal por qualquer
motivo, a seu exclusivo critério sem aviso, e sem responsabilidade perante você ou
qualquer outra pessoa.
10.10 A 98live também se reserva o direito de bloquear Usuários de certos endereços
de IP ou números de dispositivo e prevenir o acesso ao Portal. O Usuário compreende
e concorda que alguns dos seus conteúdos e comentários, até aqueles que são exibidos
fora do seu perfil, em feeds de atividade, em outras partes do Portal, ou em outras
Plataformas (ex.: Facebook, Twitter, Google etc.) podem continuar aparecendo no
Portal ou em quaisquer outras Plataformas, mesmo após o encerramento do seu
cadastro no Portal.
10.11 Este Termo será regido pelas leis brasileiras, com renúncia expressa a qualquer
outra opção de lei aplicável, e terá como jurisdição competente o foro central da Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro.

