TERMOS DE USO
Última Atualização: 07 de maio de 2020.
O AUTOR e desenvolvedor do aplicativo PHVR, inscrito no Google Developer Console sob e-mail de
usuário “lacerdarogerio1@gmail.com”, estabelece nestes Termos de Uso as condições para utilização do
presente APLICATIVO, por meio do qual o USUÁRIO poderá acessar as informações e conteúdos
disponibilizados pelo AUTOR, de forma a esclarecer as obrigações e responsabilidades de seus
USUÁRIOS.
1. DEFINIÇÕES: Para os fins destes Termos de Uso consideram-se:
1.1. AUTOR: Rogério Lourenço Lima de Araújo Lacerda, pessoa física, a qual desenvolveu e obtém os
direitos de titularidade do presente APLICATIVO, conforme preconizado na lei nº LEI Nº 9.609 , DE 19
DE FEVEREIRO DE 1998, LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. e o Decreto N° 2558/98, e
em leis internacionais equivalentes de PROPRIEDADE INTELECTUAL.
1.2. APLICATIVO ou PHVR: Aplicativo Pilot Handbook VR, idealizado e desenvolvido pelo AUTOR.
1.3. INTERNET: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial
para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais
por meio de diferentes redes.
1.4. SITE(S) e/ou APLICATIVO(S): site(s) por meio do(s) qual(is) o USUÁRIO acessa os serviços e
conteúdos disponibilizados pelo PHVR e por terceiros.
1.5. USUÁRIOS (ou “USUÁRIO”, quando individualmente considerado): todas as pessoas físicas que
utilizarão o APLICATIVO, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas e totalmente capazes de
praticar os atos da vida civil ou os absolutamente ou relativamente incapazes devidamente
representados ou assistidos.
2.

ACEITE DOS TERMOS DE USO: Ao acessar o APLICATIVO, o USUÁRIO concorda e aceita
integralmente as disposições destes Termos de Uso.

3.

UTILIZAÇÃO

3.1 De acordo com o REGULAMENTO BRASILEIRO DE HOMOLOGAÇÃO AERONÁUTICA Nº 91 (RBAC
91), SUBPARTE C, 91.203 (2), ou equivalente em outro país, nenhuma pessoa pode operar uma
aeronave civil brasileira, ou de outra nacionalidade quando aplicável, a menos que ela tenha a bordo o
manual de voo e lista de verificações (checklist). Portanto, ao utilizar este APLICATIVO, o USUÁRIO
concorda com as seguintes condições:
(i)
(ii)
(iii)

4.

Este APLICATIVO não é a principal fonte de consulta para a operação de quaisquer uma das
aeronaves propostas;
Este APLICATIVO deverá ser utilizado apenas como ferramenta auxiliar, com o intuito de obter
informações interativas e objetivas, para operar a aeronave proposta;
O USUÁRIO declara estar ciente da legislação mencionada no item 3.1, e utilizará por sua
própria conta em risco este APLICATIVO, tanto em solo quanto em voo.

PRIVACIDADE
4.1. CONTEÚDOS ENVIADOS PELOS USUÁRIOS: Alguns SITES e/ou APLICATIVOS podem permitir
o envio e/ou transmissão de conteúdos pelos USUÁRIOS, tais como comentários, mensagens,
etc. (“Conteúdos”) para divulgação em áreas de conteúdo aberto dos SITES e/ou APLICATIVOS.
Neste caso, o USUÁRIO declara estar ciente e expressamente concordar que as informações de
identificação de seu perfil, bem como quaisquer Conteúdos por ele enviados e/ou transmitidos ao

SITES e/ou APLICATIVOS poderão ser acessados e visualizados por quaisquer outros
USUÁRIOS, sem que o AUTOR tenha qualquer responsabilidade sobre tais Conteúdos.
4.2. INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS:
4.2.1. O AUTOR preserva a privacidade dos USUÁRIOS e não compartilha seus dados e
informações com terceiros, salvo mediante consentimento do próprio USUÁRIO, por força
de lei ou ordem judicial e na hipótese prevista no item 4.1.
5.

LINKS DE TERCEIROS
5.1. Os SITES e/ou APLICATIVOS poderão conter links para website(s) de terceiros. O USUÁRIO está
ciente e concorda que a existência desses links não constitui endosso ou patrocínio de website(s)
de terceiros e reconhece estar sujeito aos termos de uso e políticas de privacidade do(s)
website(s) respectivo(s).

6.

VIOLAÇÕES: O USUÁRIO não poderá praticar as seguintes ações em razão ou por meio da utilização
do SITE e/ou APLICATIVO:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)

7.

prática de quaisquer atos ilícitos e/ou violação da legislação vigente, inclusive das disposições
da Lei 9.613/98 e da Lei 12.846/13;
atos contrários à moral e aos bons costumes;
carregamento, envio e/ou transmissão de qualquer conteúdo de cunho erótico, pornográfico,
obsceno, difamatório ou calunioso ou que façam apologia ao crime, uso de drogas, consumo de
bebidas alcoólicas ou de produtos fumígenos, violência física ou moral;
carregamento, envio e/ou transmissão de qualquer conteúdo que promova ou incite o
preconceito (inclusive de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual e idade) ou qualquer forma
de discriminação, bem como o ódio ou atividades ilegais;
ameaça, coação, constrangimento físico ou moral aos demais USUÁRIOs;
violação de direitos de terceiros;
violação dos direitos de sigilo e privacidade alheios;
atos que causem ou propiciem a contaminação ou prejudiquem quaisquer equipamentos onde
estejam hospedados os SITES e/ou APLICATIVOS, e/ou equipamentos de terceiros, inclusive
por meio de vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, ou por quaisquer
outros dispositivos que venham a ser criados;
praticar quaisquer atos que direta ou indiretamente, no todo ou em parte, possam causar
prejuízo ao AUTOR, aos SITES e/ou APLICATIVOS, a qualquer USUÁRIO e/ou a quaisquer
terceiros;
usar qualquer nome empresarial, marca, nome de domínio, slogan ou expressão de propaganda
ou qualquer sinal distintivo ou bem de propriedade intelectual de titularidade do AUTOR.

RESPONSABILIDADES: O USUÁRIO é exclusivamente responsável:
(i)
(ii)
(iii)

por todos e quaisquer atos ou omissões por ele realizados a partir de seu acesso à INTERNET,
ao SITE e/ou APLICATIVO;
por todo e qualquer conteúdo por ele carregado, enviado e/ou transmitido ao SITE e/ou
APLICATIVO;
pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos (inclusive decorrentes de
violação de quaisquer direitos de outros USUÁRIOS, de terceiros, inclusive direitos de
propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade), que sejam causados ao AUTOR e a
qualquer outro USUÁRIO, ou, ainda, a qualquer terceiro, inclusive em virtude do
descumprimento do disposto nestes Termos de Uso ou de qualquer ato praticado a partir de
seu acesso à INTERNET, ao SITE e/ou APLICATIVO.

7.1. Em nenhuma hipótese, o APLICATIVO ou seu AUTOR serão responsáveis:

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

por qualquer ato ou omissão realizado e/ou dano causado pelo USUÁRIO decorrente do
acesso ao SITE e/ou APLICATIVO;
pelo uso indevido do SITE e/ou APLICATIVO por qualquer USUÁRIO ou terceiros e/ou pelos
conteúdos carregados, enviados e/ou transmitido aos SITES e/ou APLICATIVOS pelos
USUÁRIOS;
por falhas, impossibilidades técnicas ou indisponibilidades do sistema;
pela instalação no equipamento do USUÁRIO ou de terceiros, de vírus, trojans, malware,
worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, ou de quaisquer outros dispositivos que venham a ser
criados, em decorrência da navegação na INTERNET pelo USUÁRIO.

7.2. O USUÁRIO declara estar ciente de que todos e quaisquer conteúdos enviados e/ou transmitidos
ao SITE e/ou APLICATIVO por qualquer USUÁRIO e/ou terceiros não representam, de nenhuma
forma, a opinião ou a visão do PHVR e de seu AUTOR.
7.3. Caso o USUÁRIO descumpra qualquer disposição destes Termos de Uso ou disposição legal, sem
prejuízo de outras medidas, o AUTOR poderá, por si ou por terceiros, a qualquer tempo, a seu
exclusivo critério, sem necessidade de qualquer aviso ou notificação prévia ou posterior a qualquer
USUÁRIO ou a qualquer terceiro, sob qualquer meio ou forma, sem prejuízo de iniciar as medidas
legais cabíveis, suspender ou limitar o acesso ao Site e/ou Aplicativo, restringir seu uso por
qualquer USUÁRIO e/ou tomar outras providências que entender necessárias para o cumprimento
destes Termos de Uso e para o bom funcionamento do Site e/ou Aplicativo, a qualquer tempo.
8.

9.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
8.1.

Pertencem ao AUTOR: (i) todo e qualquer software, aplicativo ou funcionalidade empregado ao
Site e/ou Aplicativo, excluindo-se as APIs Google; (ii) a identidade visual do SITE e/ou
APLICATIVO (incluindo o projeto de arte gráfico-visual de quaisquer de suas páginas); (iii) o
nome, a marca, nome de domínio, slogan ou expressão de propaganda ou qualquer sinal
distintivo de sua titularidade inserido no SITE e/ou APLICATIVO; e (iv) todo e qualquer conteúdo
criado e produzido pelo AUTOR, por si ou por terceiros, os quais não poderão ser usados, e
copiados sob qualquer meio ou forma, pelos USUÁRIOS.

8.2.

Nas hipóteses em que os SITES e/ou APLICATIVOS permitirem o envio e/ou transmissão de
Conteúdos pelo USUÁRIO, este último concede autorização gratuita, não exclusiva, irrevogável
e irretratável ao AUTOR para utilizar todos e quaisquer direitos intelectuais (inclusive autorais e
conexos) patrimoniais sobre quaisquer Conteúdos, enviados e/ou transmitidos pelo USUÁRIO ao
Site e/ou Aplicativo, sob qualquer meio ou forma, a seu exclusivo critério, sem qualquer restrição
ou limitação de qualquer natureza. O USUÁRIO declara e garante que os Conteúdos não
infringem direitos de terceiros e que obteve todas as autorizações eventualmente necessárias
para possibilitar o uso destes pelo AUTOR;

TOLERÂNCIA: A tolerância quanto ao eventual descumprimento de quaisquer das disposições destes
Termos de Uso por qualquer USUÁRIO não constituirá renúncia ao direito de exigir o cumprimento da
obrigação, nem perdão, nem alteração do que consta aqui previsto.

10. ALTERAÇÕES DO ACESSO E DOS TERMOS DE USO E POLÍTICAS DE PRIVACIDADE: O AUTOR,
a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e sem necessidade de qualquer aviso prévio ou posterior a
qualquer USUÁRIO ou terceiros, poderá: (i) suspender, cancelar ou interromper o acesso ao SITE e/ou
APLICATIVO e (ii) remover, alterar e/ou atualizar no todo ou em parte o SITE e/ou APLICATIVO bem
como seus respectivos conteúdos e/ou Termos de Uso. Qualquer alteração e/ou atualização destes
Termos de Uso passará a vigorar a partir da data de sua publicação no SITE e/ou APLICATIVO e
deverá ser integralmente observada pelos USUÁRIOS.
11. LEGISLAÇÃO E FORO: Estes Termos de Uso são regidos de acordo com a legislação brasileira.
Quaisquer disputas ou controvérsias oriundas de quaisquer atos praticados no âmbito da utilização dos
SITES E/OU APLICATIVOS pelos USUÁRIOS, inclusive com relação ao descumprimento dos Termos

de Uso ou pela violação dos direitos do AUTOR, de outros USUÁRIOS e/ou de terceiros, inclusive
direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade, serão processadas na Comarca da
cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

