Termo de Responsabilidade
O presente Termo de Responsabilidade contém as regras que se aplicam à utilização dos
serviços eletrônicos por pessoas físicas e jurídicas, oferecidos pela ABCCC.
Para tanto, haverá um link de acesso disponível no site www.abccc.com.br, no qual as partes entre si, em comum
acordo, celebrarão o presente Termo, bem como estarão disponíveis os serviços online.
As regras que regem o presente contrato são citadas a seguir:
*Nome: __________________________________________________________________________________
*Código de Criador: ________________________________________________________________________
*E-mail: __________________________________________________________________________________
*Destinado a transações online

*CPF / CNPJ: ______________________________________________________________________________
Endereço: __________________________________ Complemento: _________________________________
Cidade: ____________________________________ Estado: ________________ CEP: __________________
*Preenchimento obrigatório

Cláusula Primeira: A ABCCC disponibilizará ao usuário os serviços online através de seu site:
www.abccc.com.br;
Cláusula Segunda: O acesso ao sistema será realizado por meio de login e senha de até 06 (seis) dígitos por um
conjunto de números e/ou letras, a qual será gerada pela ABCCC, podendo ser alterada pelo criador a qualquer
momento através da área restrita;
Cláusula Terceira: O uso da senha é pessoal e instransferível, não estando permitida a cessão, nem, tampouco
temporária, a terceiros. Em tal sentido, o criador deverá adotar as medidas necessárias para custódia da senha por ele
escolhida, evitando o uso da mesma por terceiros;
Cláusula Quarta: O criador é o único responsável pela utilização da sua senha, com completa ausência de
responsabilidade por parte da ABCCC, renunciando neste ato de forma expressa a qualquer discussão de
responsabilidades, a qualquer modo ou título contra a ABCCC, comprometendo-se por si e seus sucessores, a
assumir o polo passivo, em qualquer discussão jurídica proposta por terceiros contra a ABCCC relacionada ainda que
indiretamente ao uso da referida senha;
Cláusula Quinta: Caso o criador suspeite do uso indevido de sua senha por terceiros, deverá comunicar imediatamente
a ABCCC para que sejam tomadas providências cabíveis;
Cláusula Sexta: O criador declara neste ato a autenticidade de todos os dados que comunicar no sistema online como
consequência do preenchimento dos formulários necessários para a realização dos serviços;
Cláusula Sétima: Será de responsabilidade do criador, manter toda a informação disponível a ABCCC
permanentemente atualizada de forma que responda em cada momento à situação real do criador;
Cláusula Oitava: O criador será o único responsável pelas manifestações falsas ou inexatas que realize e todos os
prejuízos que cause à ABCCC ou a terceiros, seja disponibilização da senha, seja pela informação falsa de dados e
informações bem como o não cumprimento de regras e prazos ora estipulados;

Termo de Responsabilidade
Cláusula Nona: O criador que não cumprir, intencional ou culposamente, qualquer das precedentes obrigações
responderá por todos os danos e prejuízos que provoque à ABCCC ou a terceiros, comprometendo-se por si e seus
sucessores, a assumir o polo passivo em qualquer discussão jurídica envolvendo a ABCCC, relacionada ainda que
indiretamente ao uso da referida senha.
Cláusula Décima: O criador declara neste ato ter ciência de que qualquer serviço realizado na sua área restrita, será
de sua responsabilidade, declarando ainda ter ciência da não responsabilidade da ABCCC quanto aos procedimento
realizados;
Cláusula Décima Primeira: Por segurança, o tempo estabelecido por sessão é de 45 minutos. Excedindo esse tempo,
a sessão será finalizada, sendo obrigatória uma reinicialização, na qual não serão reestabelecidos os processos seguros
de comunicação com os computadores da ABCCC;
Cláusula Décima Segunda: A ABCCC oferece condições de segurança compatíveis com o navegador (browser)
Microsoft Internet Explorer, versão 7 (sete) ou superior, disponível no mercado;
Cláusula Décima Terceira: Os problemas que eventualmente venham a ocorrer com os navegadores (browser) ou
equipamentos utilizados para o acesso a Internet deverão ser solucionados pelos respectivos
fornecedores;
Por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo de Responsabilidade, elegendo o Foro de
Pelotas / RS para dirimir quaisquer dúvidas, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Declaro que o presente Termo, composto por três páginas, é a expressão da verdade.
_____________________________________________ , __________ de ________________________ 20 ______

_____________________________________________________________________________
ASSINATURA
(com firma reconhecida)

