
 
Termos de Uso 

 
O uso dos serviços do site Casa do Sol Gifts seguirá as regras de uso abaixo descritas. 
 
1. O conteúdo disponibilizado neste site tem propósito exclusivamente informativo e 

a utilização deste material é de inteira responsabilidade do usuário, do visitante, de 
parceiros, contratantes ou não. 
 

2. A Casa do Sol Gifts poderá alterar a forma e o conteúdo, bem como suspender ou 
cancelar, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, quaisquer dos serviços, 
produtos, utilidades ou aplicações disponibilizados no site, salvo as decorrentes de 
contrato de prestação de serviços, que serão regidas conforme as cláusulas do 
“Contrato de Adesão” . 

 

3. As informações disponíveis no site poderão ser atualizadas ou modificadas 
periodicamente e não devem ser interpretadas como definitivas. 

 

4. A Casa do Sol Gifts reúne todos os esforços e capacidade para manter as 
informações, serviços e materiais disponíveis neste site sempre atualizados e tão 
completos quanto possível for. 

 

5. A Casa do Sol Gifts  ou seus parceiros não poderão ser responsabilizados por 
qualquer perda ou dano, direto ou indireto, que decorram de imprecisão ou falta 
de complemento das informações, atrasos, interrupções, erros ou omissões no 
fornecimento dos dados contidos neste site, sem prejuízo de hipóteses outras. 

 

6. O conteúdo, fotografias, marcas, títulos, sons, vídeos, dados gerais, e serviços 
oferecidos por meio do site são de propriedade da Casa do Sol Gifts, de parceiros, 
ou do usuário assinante responsável pelo envio destas informações, não sendo 
autorizada sua reprodução, transmissão, exploração, armazenamento ou qualquer 
tipo de uso. O usuário assume toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil 
e/ou criminal, pela utilização indevida de todo e qualquer material do site. 

 

7. O site e seus serviços estão sujeitos a eventuais problemas de interrupção, falha 
técnica, ou indisponibilidade de funcionamento temporário, que não poderão ser 
objeto de questionamento pelos usuários, salvo comprovada má-fé pela Casa do 
Sol Gifts, pelo que a Casa do Sol Gifts se exime de qualquer responsabilidade pelos 
danos e prejuízos de toda natureza que possam decorrer da falta de 
disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do site e dos serviços, 
especialmente os decorrentes de atividades de terceiros e/ou eventos imprevistos 
de caso fortuito ou força maior. 

 



8. O conteúdo de comentários e/ou postagens publicadas no site da Casa do Sol 
Gifts é de única e exclusiva responsabilidade civil e penal do usuário e/ou visitante, 
cadastrado ou não. A Casa do Sol Gifts não se responsabiliza por qualquer dano 
supostamente decorrente das opiniões e comentários publicados por terceiros. 

 

9. Havendo qualquer informação de comentário ou postagem que viole as regras do 
“Contrato de Adesão” ou do presente “Termo de Uso”, a Casa do Sol Gifts retirará 
imediatamente do ar o referido comentário ou publicação, a fim de evitar maiores 
transtornos, pelo que fará posterior comunicação ao responsável acerca da 
retirada definitiva ou não do comentário ou publicação. 

 

10. Os comentários e publicações de usuários e/ou visitantes, cadastrados ou não, 
devem obedecer às seguintes regras, sob pena de serem sumariamente excluídos 
pela Casa do Sol Gifts: 

a. O usuário poderá utilizar o site da Casa do Sol Gifts apenas para finalidades 
lícitas. 

b. Não devem conter mensagens publicitárias, material pornográfico, 
grosseiro, racista ou ofensivo; 

c. Não devem ser objeto de publicação informação sobre atividades ilegais e 
incitação ao crime; 

d. Não pode ser publicado material calunioso, bem como afirmações 
difamatórias ou injuriosas; 

e. É proibido publicar qualquer material protegido por direitos autorais, sem a 
devida autorização do autor ou seu representante. 
 

11. Os visitantes e usuários dos serviços do site da Casa do Sol Gifts, assinante ou não, 
não poderão: 

a. Criar uma conta em nome de outra pessoa, salvo no caso de parceiros 
autorizados pela Casa do Sol Gifts ; 

b. Usar contas de outros usuários; 
c. Utilizar-se do site para infringir a lei; 
d. Oferecer produtos ou serviços que violem a lei ou a aplicação dela; 
e. Coletar informações por meio de programas espiões e similares; 
f. Enviar e-mails não solicitados ou impertinentes aos outros usuários ou aos 

funcionários da Casa do Sol Gifts; 
g. Violar quaisquer termos deste acordo, do “Contrato de Adesão” ou do 

“Contrato de Parceria”, este último disponível apenas para parceiros ou 
colaboradores da Casa do Sol Gifts; 

h. Fraudar a utilização do site, especialmente de maneira a obter recursos ou 
serviços indevidamente. 
 

12. Havendo qualquer infração aos termos previstos no presente “Termo de Uso”, 
haverá imediata notificação ao autor da infração, com retirada incontinente da 
publicação ou comentário considerado indevido. 
 

13. Se por mais de uma vez forem descumpridas quaisquer das regras expostas ou for 
verificado o exercício de ilegalidades, o usuário e/ou visitante cadastrado ou não, 
poderá ser impossibilitado de efetuar postagens posteriores. 


