
1. Bem-vindo ao Carreira Brilhante! 

1.1 Introdução: Carreira Brilhante Gerenciamento Profissional Ltda "nós", "nos", 
"nosso") fornece seus serviços (descritos abaixo) a você através de nosso site 
localizado em www.carreirabrilhante.com.br (o “Site”) e por meio de seus aplicativos 
móveis e serviços relacionados (coletivamente, tais serviços, incluindo quaisquer 
novos recursos e aplicativos, e o Site, o “Serviço (s)”), sujeito aos seguintes Termos 
de Serviço (os “Termos de Serviço"). POR FAVOR, LEIA ESTES TERMOS DE SERVIÇO 
COM ATENÇÃO, COMO ELES REGEM SEU USO DO SITE E DOS SERVIÇOS, EM 
PARTICULAR A SEÇÃO 10 (ARBITRAGEM VINCULANTE; RENÚNCIA DE AÇÃO DE 
CLASSE), QUE AFETA SEUS DIREITOS NO CASO DE UMA DISPUTA ENTRE NÓS. 

1.2 Modificações nos Termos de Serviço: Nós nos reservamos o direito, a nosso 
exclusivo critério, de alterar ou modificar partes destes Termos de Serviço a qualquer 
momento. Se fizermos isso, dependendo da natureza da alteração, publicaremos as 
alterações nesta página e indicaremos no topo desta página a data em que esses 
termos foram revisados pela última vez e / ou notificaremos você, seja por meio da 
interface do usuário dos Serviços, em uma notificação por e-mail ou por outros meios 
razoáveis e conforme exigido pela legislação aplicável. Quaisquer alterações entrarão 
em vigor no máximo quatorze (14) dias após a publicação, exceto que as alterações 
relacionadas a novas funções dos Serviços ou alterações feitas por motivos legais 
entrarão em vigor imediatamente. Seu uso continuado do Serviço após a data de 
entrada em vigor de tais alterações constitui sua aceitação dos novos Termos de 
Serviço. Além disso, ao usar certos Serviços, 

1.3 Privacidade: No Carreira Brilhante, respeitamos a privacidade de nossos 
usuários. Para obter detalhes, consulte nossa Política de Privacidade . Ao usar o 
Serviço, você consente com nossa coleta e uso de dados pessoais conforme descrito 
nele. 

2. Acesso e uso do serviço 

2.1 Descrição de uso: O serviço Carreira Brilhante e qualquer conteúdo visualizado 
por meio de nosso serviço é exclusivamente para seu uso pessoal e não 
comercial. Com sua compra do Carreira Brilhante, nós concedemos a você uma 
licença limitada, não exclusiva e intransferível para acessar o conteúdo do Carreira 
Brilhante e visualizar seu (s) curso (s) por meio do serviço apenas em streaming para 
esse fim. Exceto para a licença limitada anterior, nenhum direito, título ou interesse 
será transferido para você. Você concorda em não usar o serviço para apresentações 
públicas. A Carreira Brilhante pode revogar sua licença a qualquer momento a seu 
exclusivo critério. Após a revogação, você deve destruir imediatamente todo o 
conteúdo baixado ou obtido de outra forma por meio do serviço, bem como as cópias 
de tais materiais, feitos de acordo com estes Termos de Serviço ou de outra forma. 

2.2 Suas obrigações de registro: pode ser necessário registrar-se no Carreira 
Brilhante para acessar e usar certos recursos do Serviço. Se você decidir se registrar 
no Serviço, concorda em fornecer e manter informações verdadeiras, precisas, atuais 
e completas sobre você, conforme solicitado pelo formulário de registro do Serviço. Os 
dados de registro e algumas outras informações sobre você são regidos por 
nossa Política de Privacidade . Se você tem menos de 13 anos de idade, não está 
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autorizado a usar o Serviço, com ou sem registro. Além disso, se você for menor de 
18 anos, poderá usar o Serviço, com ou sem registro, somente com a aprovação de 
seus pais ou responsáveis. 

2.3 Conta de membro, senha e segurança: Você nunca pode usar a conta de outra 
pessoa e não pode fornecer a outra pessoa o nome de usuário e a senha para acessar 
sua conta. Você é totalmente responsável por toda e qualquer atividade que ocorra 
com sua senha ou conta, e é sua responsabilidade garantir que sua senha permaneça 
confidencial e segura. Você concorda em (a) notificar imediatamente a Carreira 
Brilhante sobre qualquer uso não autorizado de sua senha ou conta ou qualquer outra 
violação de segurança e (b) garantir que você saia de sua conta no final de cada 
sessão ao acessar o Serviço. A Carreira Brilhante não será responsável por qualquer 
perda ou dano decorrente do não cumprimento desta Seção. 

2.4 Modificações no Serviço: Carreira Brilhante reserva-se o direito de modificar ou 
descontinuar, temporária ou permanentemente, o Serviço (ou qualquer parte dele) 
com ou sem aviso prévio. Você concorda que a Carreira Brilhante não será 
responsável por você ou por terceiros por qualquer modificação, suspensão ou 
descontinuação do Serviço. Não temos nenhuma obrigação de reter qualquer parte 
de sua conta ou conteúdo enviado por qualquer período de tempo além do que pode 
ser exigido pela lei aplicável. 

2.5 Práticas Gerais com Relação ao Uso e Armazenamento: Você reconhece que 
Carreira Brilhante pode estabelecer práticas gerais e limites relativos ao uso do 
Serviço, incluindo, sem limitação, o período máximo de tempo que os dados ou outro 
conteúdo serão retidos pelo Serviço e o espaço máximo de armazenamento que será 
ser distribuído nos servidores do Carreira Brilhante em seu nome. Você concorda 
que a Carreira Brilhante não tem responsabilidade ou obrigação pela exclusão ou 
falha no armazenamento de quaisquer dados ou outro conteúdo mantido ou carregado 
pelo Serviço. Você reconhece que o Carreira Brilhante se reserva o direito de 
encerrar contas que estão inativas por um longo período de tempo. Você também 
reconhece que o Carreira Brilhante se reserva o direito de alterar essas práticas 
gerais e limites a qualquer momento, a seu exclusivo critério, com ou sem aviso 
prévio. 

2.6 Serviços Móveis: O Serviço pode incluir certos serviços que estão disponíveis por 
meio de um dispositivo móvel, incluindo (i) a capacidade de fazer upload de conteúdo 
para o Serviço por meio de um dispositivo móvel, (ii) a capacidade de navegar no 
Serviço e no Site a partir de um dispositivo móvel e (iii) ) a capacidade de acessar 
determinados recursos por meio de um aplicativo baixado e instalado em um 
dispositivo móvel (coletivamente, os “Serviços Móveis”). Na medida em que você 
acessa o Serviço por meio de um dispositivo móvel, podem ser aplicadas as taxas 
padrão de sua operadora de serviço sem fio, taxas de dados e outras taxas. Além 
disso, baixar, instalar ou usar determinados Serviços Móveis pode ser proibido ou 
restrito por sua operadora, e nem todos os Serviços Móveis podem funcionar com 
todas as operadoras ou dispositivos. Ao usar os Serviços Móveis, você pode fornecer 
seu número de telefone. Ao fornecer seu número de telefone, você concorda em 
receber chamadas e / ou SMS, MMS ou mensagens de texto nesse número. Podemos 
compartilhar seus números de telefone com nossas afiliadas ou com nossos 
provedores de serviços (como suporte ao cliente, empresas de cobrança ou cobrança 



e provedores de serviços de mensagem de texto) com os quais contratamos para nos 
ajudar a buscar nossos direitos ou fornecer nossos Serviços de acordo com estes 
Termos de serviço, nossas políticas, lei aplicável ou qualquer outro acordo que 
possamos ter com você. Você concorda que essas partes também podem contatá-lo 
usando chamadas e mensagens de texto discadas automaticamente ou pré-gravadas, 
conforme autorizado por nós para realizar os fins que identificamos acima, e não para 
seus próprios fins. No caso de você alterar ou desativar o número do seu celular, 

2.7 Garantia de devolução do dinheiro: Salvo indicação em contrário durante a 
compra do Serviço que você escolher, conforme exigido pela lei aplicável em sua 
jurisdição, ou conforme estabelecido na política de reembolso aplicável a qualquer 
Serviço que você adquirir através de um mercado de terceiros (consulte a Seção 3.3 
abaixo), se você ficar insatisfeito com o Serviço nos primeiros 30 dias após a compra, 
o Carreira Brilhante reembolsará o valor total de sua compra e, subsequentemente, 
encerrará seu acesso. Os reembolsos não estão disponíveis para clientes 30 dias 
após a compra. Reembolsos não estão disponíveis para contas que violaram os 
termos de serviço; as violações são determinadas a critério exclusivo da Carreira 
Brilhante. Se Carreira Brilhante determinar que você está abusando de nossa 
política de reembolso, nós nos reservamos o direito de suspender ou encerrar sua 
conta e recusar ou restringir todo e qualquer uso atual ou futuro do Serviço sem 
oferecer reembolso. Para solicitar um reembolso ou fazer uma pergunta sobre a 
garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, envie um e-mail para o Suporte em 
contato@carreirabrilhante.com.br  

3. Condições de uso 

3.1 Conduta do usuário: Você é o único responsável por todo o código, vídeo, 
imagens, informações, dados, texto, software, música, som, fotografias, gráficos, 
mensagens ou outros materiais ("conteúdo") que você carregar, postar, publicar ou 
exibir (doravante, “upload”) ou e-mail ou de outra forma usar através do Serviço. A 
Carreira Brilhante reserva-se o direito de investigar e tomar as medidas legais 
cabíveis contra qualquer pessoa que, a critério exclusivo da Carreira Brilhante, violar 
esta disposição, incluindo, sem limitação, remover o conteúdo ofensivo do Serviço, 
suspender ou encerrar a conta de tais violadores e denunciá-lo à lei autoridades de 
aplicação da lei. Você concorda em não usar o Serviço para: 

• enviar e-mail ou fazer upload de qualquer conteúdo que (i) infrinja qualquer 
propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade de qualquer parte; (ii) 
você não tem o direito de fazer upload sob qualquer lei ou sob relações 
contratuais ou fiduciárias; (iii) contém vírus de software ou qualquer outro 
código de computador, arquivos ou programas projetados para interromper, 
destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware de 
computador ou equipamento de telecomunicações; (iv) representa ou cria um 
risco de privacidade ou segurança para qualquer pessoa; (v) constitui 
publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais promocionais, 
atividades comerciais e / ou vendas, "lixo eletrônico", "spam", "correntes", 
"esquemas de pirâmide", "concursos", "sorteios" ou qualquer outra forma de 
solicitação; (vi) é ilegal, prejudicial, ameaçador, abusivo, assediante, tortuoso, 
excessivamente violento, difamatório, vulgar, obsceno, pornográfico, 
calunioso, invasor da privacidade de outra pessoa, odioso racialmente, 



etnicamente ou de outra forma questionável; ou (vii) no julgamento exclusivo 
da Carreira Brilhante, for questionável ou que restrinja ou iniba qualquer outra 
pessoa de usar ou desfrutar do Serviço, ou que possa expor a Carreira 
Brilhante ou seus usuários a qualquer dano ou responsabilidade de qualquer 
tipo; 

• interferir ou interromper o Serviço ou servidores ou redes conectadas ao 
Serviço, ou desobedecer a quaisquer requisitos, procedimentos, políticas ou 
regulamentos de redes conectadas ao Serviço; 

• violar qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional aplicável, ou 
quaisquer regulamentos com força de lei; 

• personificar qualquer pessoa ou entidade, ou declarar falsamente ou de outra 
forma deturpar sua afiliação com uma pessoa ou entidade; solicitar 
informações pessoais de qualquer pessoa com menos de 18 anos; 

• colher ou coletar endereços de e-mail ou outras informações de contato de 
outros usuários do Serviço por meio eletrônico ou outro meio para fins de envio 
de e-mails não solicitados ou outras comunicações não solicitadas; 

• anunciar ou oferecer para vender ou comprar quaisquer bens ou serviços para 
qualquer finalidade comercial que não seja especificamente autorizada; 

• promover ou promover qualquer atividade ou empresa criminosa ou fornecer 
informações instrutivas sobre atividades ilegais; ou 

• obter ou tentar acessar ou de outra forma obter quaisquer materiais ou 
informações por qualquer meio não intencionalmente disponibilizado ou 
fornecido por meio do Serviço. 

3.2 Taxas: Na medida em que o Serviço ou qualquer parte dele seja disponibilizado 
por qualquer taxa, você deverá selecionar um plano de pagamento e fornecer 
informações do Carreira Brilhante sobre seu cartão de crédito ou outro instrumento 
de pagamento. Você declara e garante à Carreira Brilhante que tais informações são 
verdadeiras e que está autorizado a usar o instrumento de pagamento. Você 
atualizará imediatamente as informações da sua conta com quaisquer alterações (por 
exemplo, uma alteração no seu endereço de cobrança ou data de validade do cartão 
de crédito) que possam ocorrer. Você concorda em pagar ao Carreira Brilhante o 
valor especificado no plano de pagamento (bem como quaisquer impostos aplicáveis) 
de acordo com os termos desse plano e estes Termos de Serviço. Você autoriza o 
Carreira Brilhante a faturar seu instrumento de pagamento de acordo com os termos 
do plano de pagamento aplicável (bem como quaisquer impostos aplicáveis) até que 
você cancele sua conta, e você concorda em pagar quaisquer despesas incorridas. Se 
você contestar quaisquer cobranças, deverá informar a Carreira Brilhante dentro de 
sessenta (60) dias após a data em que a Carreira Brilhante cobrar de você. Nós nos 
reservamos o direito de alterar os preços do Carreira Brilhante. Seu uso continuado 
do Serviço após a mudança de preço entrar em vigor constitui seu acordo em pagar 
o valor alterado. Você será responsável por todos os impostos associados aos 
Serviços, exceto impostos dos Estados Unidos, com base na receita líquida do 
Carreira Brilhante. Se você contestar quaisquer cobranças, deverá informar a 
Carreira Brilhante dentro de sessenta (60) dias após a data em que a Carreira 
Brilhante cobrar de você. Nós nos reservamos o direito de alterar os preços do 
Carreira Brilhante. Seu uso continuado do Serviço após a mudança de preço entrar 
em vigor constitui seu acordo em pagar o valor alterado. Você será responsável por 
todos os impostos associados aos Serviços, exceto impostos dos Estados Unidos, 
com base na receita líquida do Carreira Brilhante. Se você contestar quaisquer 



cobranças, deverá informar a Carreira Brilhante dentro de sessenta (60) dias após a 
data em que a Carreira Brilhante cobrar de você. Nós nos reservamos o direito de 
alterar os preços do Carreira Brilhante. Seu uso continuado do Serviço após a 
mudança de preço entrar em vigor constitui seu acordo em pagar o valor 
alterado. Você será responsável por todos os impostos associados aos Serviços, 
exceto impostos dos Estados Unidos, com base na receita líquida do Carreira 
Brilhante. 

3.3 Assinaturas recorrentes: Se você selecionar um Serviço com um recurso de 
renovação automática (“Assinatura recorrente”), você autoriza o Carreira Brilhante a 
manter as informações de sua conta e cobra essa conta automaticamente na 
renovação do Serviço que você escolher, sem nenhuma outra ação necessária de sua 
parte. Caso o Carreira Brilhante não consiga cobrar sua conta conforme autorizado 
por você quando você se inscreveu em uma Assinatura Recorrente, o Carreira 
Brilhante pode, a seu exclusivo critério: (i) cobrar de você pelo seu Serviço e 
suspender seu acesso ao Serviço até que o pagamento seja recebido e / ou (ii) buscar 
atualizar as informações de sua conta por meio de fontes de terceiros (ou seja, seu 
banco ou um processador de pagamento) para continuar a cobrar sua conta conforme 
autorizado por você. 

O Carreira Brilhante pode alterar o preço para Assinaturas Recorrentes de tempos 
em tempos e comunicará qualquer alteração de preço a você com antecedência e, se 
aplicável, como aceitar essas alterações. As mudanças de preço para assinaturas 
recorrentes entrarão em vigor no início do próximo período de assinatura após a data 
da mudança de preço. Conforme permitido pela legislação local, você aceita o novo 
preço ao continuar a usar sua Assinatura recorrente após a alteração do preço entrar 
em vigor. Se você não concordar com as alterações de preço, você tem o direito de 
rejeitar a alteração cancelando sua Assinatura Recorrente antes que a alteração de 
preço entre em vigor. Portanto, certifique-se de ler essas notificações de alterações 
de preço com atenção. 

Os pagamentos não são reembolsáveis e não há reembolso ou crédito para períodos 
parcialmente usados. Você pode cancelar uma Assinatura Recorrente a qualquer 
momento, mas se cancelar sua assinatura antes do final do período de assinatura 
atual, não reembolsaremos nenhuma taxa de assinatura já paga a nós. Após qualquer 
cancelamento, no entanto, você continuará a ter acesso ao serviço até o final do 
período de assinatura atual. A qualquer momento e por qualquer motivo, podemos 
fornecer um reembolso, desconto ou outra consideração a alguns ou todos os nossos 
usuários ("créditos"). O valor e a forma de tais créditos, e a decisão de fornecê-los, 
ficam a nosso critério exclusivo e absoluto. O fornecimento de créditos em uma 
instância não lhe dá direito a créditos no futuro para instâncias semelhantes, nem nos 
obriga a fornecer créditos no futuro, 

Se você adquirir qualquer Serviço por meio de uma compra móvel ou mercado de 
terceiros (por exemplo, através da Apple App Store ou Google Play Store), a política 
de reembolso aplicável a esse mercado de terceiros será aplicada, a menos que 
explicitamente declarado de outra forma pela Carreira Brilhante. Exceto quando 
declarado explicitamente de outra forma pela Carreira Brilhante, o mercado de 
terceiros será o único responsável por fazer reembolsos de acordo com sua política 
de reembolso, e a Carreira Brilhante não terá obrigações de reembolso. A Carreira 



Brilhante isenta-se de qualquer responsabilidade ou obrigação relacionada a 
qualquer política de reembolso do mercado de terceiros ou à conformidade ou não 
conformidade de terceiros com tal política. 

Se você assinou através do iTunes em seu dispositivo móvel da Apple, pode cancelar 
acessando as Configurações de conta na App Store. Você pode encontrar 
Assinaturas no aplicativo Ajustes do seu dispositivo em iTunes e App Store e, em 
seguida, selecionar seu ID Apple. 

Se você assinou através da Google Play Store em seu dispositivo móvel Android, você 
pode cancelar abrindo a Google Play Store e selecionando Menu Assinatura. Você 
pode selecionar a assinatura que deseja cancelar ou atualizar e seguir as instruções 
na tela. 

Se você se inscreveu em nosso site, pode cancelar entrando em contato com o 
suporte contato@carreirabrilhante.com.br  ou indo para Configurações em sua conta, 
selecionando Cancelar na caixa Assinatura e seguindo as instruções na tela para 
continuar e cancelar a assinatura. 

3.4 Aviso Especial para Uso Internacional; Controles de exportação: o software 
(definido abaixo) disponível em conexão com o Serviço e a transmissão de dados 
aplicáveis, se houver, está sujeito aos controles de  do BRASIL. Nenhum software 
pode ser baixado do serviço ou de outra forma exportado ou reexportado em violação 
das leis de exportação dos BRASIL. Baixar ou usar o Software é por sua conta e 
risco. Reconhecendo a natureza global da Internet, você concorda em cumprir todas 
as regras e leis locais em relação ao uso do Serviço, inclusive no que diz respeito à 
conduta online e conteúdo aceitável. 

3.5 Uso Comercial: A menos que expressamente autorizado neste documento ou pela 
Carreira Brilhante por escrito, você concorda em não exibir, distribuir, licenciar, 
executar, publicar, reproduzir, duplicar, copiar, criar trabalhos derivados de, modificar, 
vender, revender, explorar, transferir ou fazer upload para quaisquer fins comerciais, 
qualquer parte do Serviço, uso do Serviço ou acesso ao Serviço. 

4. Direitos de propriedade intelectual 

4.1 Conteúdo do serviço, software e marcas registradas: Você reconhece e concorda 
que o Serviço pode conter conteúdo ou recursos (“Conteúdo do Serviço”) que são 
protegidos por direitos autorais, patentes, marcas registradas, segredos comerciais 
ou outros direitos e leis de propriedade. Exceto quando expressamente autorizado 
pela Carreira Brilhante, você concorda em não modificar, copiar, enquadrar, raspar, 
alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir ou criar trabalhos derivados com base 
no Serviço ou no Conteúdo do Serviço, no todo ou em parte, exceto que o precedente 
não se aplica ao seu próprio Conteúdo do usuário (conforme definido abaixo) que 
você carrega legalmente para o Serviço. Em conexão com o uso do Serviço, você não 
se envolverá ou usará quaisquer métodos de extração ou coleta de dados 
semelhantes. Se você for impedido pelo Carreira Brilhante de acessar o Serviço 
(incluindo o bloqueio de seu endereço IP), você concorda em não implementar 
quaisquer medidas para contornar tal bloqueio (por exemplo, mascarando seu 
endereço IP ou usando um endereço IP proxy). Qualquer uso do Serviço ou Conteúdo 

mailto:contato@carreirabrilhante.com.br


do Serviço, exceto conforme especificamente autorizado neste documento, é 
estritamente proibido. A tecnologia e o software subjacentes ao Serviço ou 
distribuídos em conexão com o mesmo são propriedade da Carreira Brilhante, 
nossas afiliadas e nossos parceiros (o “Software”). Você concorda em não copiar, 
modificar, criar um trabalho derivado, fazer engenharia reversa, montagem reversa ou 
de outra forma tentar descobrir qualquer código-fonte, vender, atribuir, sublicenciar ou 
de outra forma transferir qualquer direito do Software. Quaisquer direitos não 
expressamente concedidos neste documento são reservados pela Carreira 
Brilhante. Qualquer uso do Serviço ou Conteúdo do Serviço, exceto conforme 
especificamente autorizado neste documento, é estritamente proibido. A tecnologia e 
o software subjacentes ao Serviço ou distribuídos em conexão com o mesmo são 
propriedade da Carreira Brilhante, nossas afiliadas e nossos parceiros (o 
“Software”). Você concorda em não copiar, modificar, criar um trabalho derivado, fazer 
engenharia reversa, montagem reversa ou de outra forma tentar descobrir qualquer 
código-fonte, vender, atribuir, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer direito 
do Software. Quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento são 
reservados pela Carreira Brilhante. Qualquer uso do Serviço ou Conteúdo do 
Serviço, exceto conforme especificamente autorizado neste documento, é 
estritamente proibido. A tecnologia e o software subjacentes ao Serviço ou 
distribuídos em conexão com o mesmo são propriedade da Carreira Brilhante, 
nossas afiliadas e nossos parceiros (o “Software”). Você concorda em não copiar, 
modificar, criar um trabalho derivado, fazer engenharia reversa, montagem reversa ou 
de outra forma tentar descobrir qualquer código-fonte, vender, atribuir, sublicenciar ou 
de outra forma transferir qualquer direito do Software. Quaisquer direitos não 
expressamente concedidos neste documento são reservados pela Carreira 
Brilhante. fazer engenharia reversa, montagem reversa ou de outra forma tentar 
descobrir qualquer código-fonte, vender, atribuir, sublicenciar ou de outra forma 
transferir qualquer direito do Software. Quaisquer direitos não expressamente 
concedidos neste documento são reservados pela Carreira Brilhante. fazer 
engenharia reversa, montagem reversa ou de outra forma tentar descobrir qualquer 
código-fonte, vender, atribuir, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer direito 
do Software. Quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento são 
reservados pela Carreira Brilhante. 

O nome e os logotipos Carreira Brilhante são marcas comerciais e marcas de serviço 
da Carreira Brilhante (coletivamente, as “marcas comerciais Carreira 
Brilhante”). Outros nomes e logotipos de Carreira Brilhante, produtos e serviços 
usados e exibidos por meio do Serviço podem ser marcas comerciais ou marcas de 
serviço de seus respectivos proprietários, que podem ou não endossar ou ser afiliados 
ou conectados ao Carreira Brilhante. Nada nestes Termos de Serviço ou no Serviço 
deve ser interpretado como concessão, por implicação, preclusão ou de outra forma, 
qualquer licença ou direito de usar qualquer uma das Marcas Registradas Carreira 
Brilhante exibidas no Serviço, sem nossa permissão prévia por escrito em cada 
instância. Todo o fundo de comércio gerado pelo uso das marcas comerciais Carreira 
Brilhante reverterá em nosso benefício exclusivo. 

4.2 Material de terceiros:Sob nenhuma circunstância a MasterClass será 
responsável de qualquer forma por qualquer conteúdo ou materiais de terceiros 
(incluindo usuários), incluindo, mas não se limitando a, por quaisquer erros ou 
omissões em qualquer conteúdo, ou por qualquer perda ou dano de qualquer tipo 



incorrido como resultado do uso de qualquer conteúdo. Você reconhece que o 
Carreira Brilhante não pré-seleciona conteúdo, mas que o Carreira Brilhante e seus 
designados terão o direito (mas não a obrigação) a seu exclusivo critério de recusar 
ou remover qualquer conteúdo que esteja disponível por meio do Serviço. Sem limitar 
o precedente, Carreira Brilhante e seus designados terão o direito de remover 
qualquer conteúdo que viole estes Termos de Serviço ou seja considerado pela 
Carreira Brilhante a seu exclusivo critério, como de outra forma questionável. Você 
concorda que deve avaliar e assumir todos os riscos associados ao uso de qualquer 
conteúdo, 

4.3 Conteúdo do usuário transmitido: Através do Serviço: Com relação ao conteúdo 
ou outros materiais que você carrega através do Serviço ou compartilha com outros 
usuários ou destinatários (coletivamente, "Conteúdo do Usuário"), você representa e 
garante que possui todos os direitos, títulos e interesses em e para tais Conteúdo do 
usuário, incluindo, sem limitação, todos os direitos autorais e direitos de publicidade 
nele contidos, e que você tem todos os direitos necessários para postar ou transmitir 
tal conteúdo ou outros materiais sem violação de quaisquer direitos de terceiros. Ao 
enviar qualquer Conteúdo do Usuário, você concede e concederá à Carreira 
Brilhante, suas empresas afiliadas e parceiros (incluindo, mas não se limitando a 
instrutores Carreira Brilhante, profissionais e outros terceiros que fornecem 
informações instrucionais por meio dos Serviços, coletivamente "parceiros") um 
royalty não exclusivo, mundial grátis, totalmente pago, transferível, 

Você reconhece e concorda que quaisquer perguntas, comentários, sugestões, 
ideias, feedback ou outras informações relevantes para o Serviço ("Submissões"), 
fornecidas por você para a Carreira Brilhante, suas empresas afiliadas ou parceiros 
são não confidenciais e Carreira Brilhante suas empresas afiliadas e os parceiros 
terão direito ao uso irrestrito e disseminação destes Envios para qualquer propósito, 
comercial ou outro, sem reconhecimento ou compensação para você. 

Você reconhece e concorda que a Carreira Brilhante pode preservar o conteúdo e 
também pode divulgar conteúdo se exigido por lei ou na boa fé de que tal preservação 
ou divulgação é razoavelmente necessária para: (a) cumprir processos legais, leis 
aplicáveis ou solicitações governamentais ; (b) fazer cumprir estes Termos de 
Serviço; (c) responder a reclamações de que qualquer conteúdo viola os direitos de 
terceiros; ou (d) proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal da Carreira 
Brilhante, seus usuários e o público. Você entende que o processamento técnico e a 
transmissão do Serviço, incluindo seu conteúdo, podem envolver (a) transmissões em 
várias redes; e (b) alterações para conformidade e adaptação aos requisitos técnicos 
de conexão de redes ou dispositivos. 

4.4 Reclamações de direitos autorais: Carreira Brilhante respeita a propriedade 
intelectual de terceiros e pedimos aos nossos usuários que façam o mesmo. Se você 
acredita que seu trabalho foi copiado de uma forma que constitui violação de direitos 
autorais, ou que seus direitos de propriedade intelectual foram violados de outra 
forma, você deve notificar a Carreira Brilhante sobre sua reclamação de violação de 
acordo com o procedimento estabelecido abaixo. 



Você também pode nos contatar por correio em: 
Carreira Brilhante 
contato@carreirabrilhante.com.br 

aluno@carreirabrilhante.com.br 

Para ter efeito, a notificação deve ser por escrito e conter as seguintes informações: 
uma assinatura eletrônica ou física da pessoa autorizada a agir em nome do titular 
dos direitos autorais ou outro interesse de propriedade intelectual; uma descrição do 
trabalho protegido por direitos autorais ou outra propriedade intelectual que você 
alega ter sido infringida; uma descrição de onde o material que você alega estar 
infringindo está localizado no Serviço, com detalhes suficientes para que possamos 
encontrá-lo no Serviço; seu endereço, número de telefone, e endereço de e-mail; uma 
declaração sua de que acredita de boa fé que o uso contestado não foi autorizado 
pelo proprietário dos direitos autorais ou propriedade intelectual, seu agente ou pela 
lei; uma declaração sua, feita sob pena de perjúrio, 

4.5 Contra-Notificação: Se você acredita que o seu Conteúdo do usuário que foi 
removido (ou cujo acesso foi desativado) não está infringindo, ou que você tem 
autorização do proprietário dos direitos autorais, do agente do proprietário dos direitos 
autorais, ou de acordo com a lei, para fazer upload e usar o conteúdo em seu 
Conteúdo do Usuário, você pode enviar uma contra-notificação por escrito contendo 
as seguintes informações ao Agente de Direitos Autorais: sua assinatura física ou 
eletrônica; identificação do conteúdo que foi removido ou cujo acesso foi desativado 
e o local em que o conteúdo apareceu antes de ser removido ou desativado; uma 
declaração de que você acredita de boa fé que o conteúdo foi removido ou 
desabilitado como resultado de um engano ou identificação incorreta do conteúdo; e 
seu nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail, 

Se uma contranotificação for recebida pelo Agente de Direitos Autorais, o Carreira 
Brilhante enviará uma cópia da contranotificação à parte reclamante original 
informando essa pessoa que pode substituir o conteúdo removido ou cessar sua 
desativação em 10 dias úteis. A menos que o proprietário dos direitos autorais entre 
com uma ação buscando um mandado contra o provedor de conteúdo, membro ou 
usuário, o conteúdo removido pode ser substituído, ou o acesso a ele restaurado, em 
10 a 14 dias úteis ou mais após o recebimento da contra-notificação, em nosso único 
critério. 

4.6 Política para infratores reincidentes : De acordo com o DMCA e outras leis 
aplicáveis, o Carreira Brilhante adotou uma política de encerrar, em circunstâncias 
apropriadas e a critério exclusivo do Carreira Brilhante, usuários considerados 
infratores reincidentes. A Carreira Brilhante também pode, a seu exclusivo critério, 
limitar o acesso ao Serviço e / ou encerrar a adesão de qualquer usuário que infrinja 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, haja ou não qualquer 
violação repetida. 

5. Sites de terceiros 

O Serviço pode fornecer, ou terceiros podem fornecer, links ou outro acesso a outros 
sites e recursos na Internet. A Carreira Brilhante não tem controle sobre tais sites e 
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recursos e a Carreira Brilhante não é responsável por e não endossa tais sites e 
recursos. Você também reconhece e concorda que a Carreira Brilhante não será 
responsável ou responsabilizada, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda 
causado ou alegadamente causado por ou em conexão com o uso ou confiança em 
qualquer conteúdo, eventos, bens ou serviços disponíveis em ou através de qualquer 
site ou recurso. Quaisquer negociações que você tenha com terceiros encontradas 
durante o uso do Serviço são entre você e o terceiro, e você concorda que a Carreira 
Brilhante não é responsável por qualquer perda ou reclamação que você possa ter 
contra tais terceiros. 

6. Serviços de rede social 

Você pode ativar ou fazer login no Serviço por meio de vários serviços on-line de 
terceiros, como mídia social e serviços de rede social como Facebook ou Twitter 
(“Serviços de Rede Social”). Ao fazer login ou integrar diretamente esses Serviços de 
Redes Sociais ao Serviço, tornamos suas experiências online mais ricas e 
personalizadas. Para tirar proveito desse recurso e capacidades, podemos solicitar 
que você autentique, registre-se ou faça login nos Serviços de Redes Sociais nos 
sites de seus respectivos provedores. Como parte dessa integração, os Serviços de 
Redes Sociais nos fornecerão acesso a certas informações que você forneceu a 
esses Serviços de Redes Sociais e usaremos, armazenaremos e divulgaremos essas 
informações de acordo com nossa Política de Privacidade. Para obter mais 
informações sobre as implicações da ativação desses Serviços de Rede Social e do 
uso, armazenamento e divulgação de informações do MasterClass relacionadas a 
você e seu uso de tais serviços no Carreira Brilhante (incluindo suas listas de amigos 
e similares), consulte nossa Política de Privacidade . 

No entanto, lembre-se de que a maneira como os Serviços de Redes Sociais usam, 
armazenam e divulgam suas informações é regida exclusivamente pelas políticas de 
tais terceiros, e a Carreira Brilhante não terá qualquer responsabilidade ou 
responsabilidade pelas práticas de privacidade ou outras ações de qualquer site de 
terceiros ou serviço que pode ser habilitado dentro do Serviço. 

Além disso, a Carreira Brilhante não é responsável pela precisão, disponibilidade ou 
confiabilidade de qualquer informação, conteúdo, bens, dados, opiniões, conselhos 
ou declarações disponibilizadas em conexão com os Serviços de Redes 
Sociais. Como tal, a Carreira Brilhante não é responsável por quaisquer danos ou 
perdas causados ou alegadamente causados por ou em conexão com o uso ou 
confiança em qualquer um desses Serviços de Rede Social. O Carreira Brilhante 
habilita esses recursos meramente por conveniência e a integração ou inclusão de 
tais recursos não implica em endosso ou recomendação. 

7. Indenização e Liberação 

Na medida máxima permitida por lei, você concorda em liberar, indenizar e manter a 
Carreira Brilhante e suas afiliadas e seus diretores, funcionários, diretores e agentes 
isentos de quaisquer perdas, danos, despesas, incluindo honorários advocatícios 
razoáveis, direitos, reivindicações, ações de qualquer tipo e lesões (incluindo morte) 
decorrentes de ou relacionadas ao seu uso do Serviço, qualquer Conteúdo do 
Usuário, sua conexão com o Serviço, sua violação destes Termos de Serviço ou sua 
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violação de quaisquer direitos de terceiros. Se você é um residente da Califórnia, você 
renuncia à seção 1542 do Código Civil da Califórnia, que diz: “Uma liberação geral 
não se estende a reivindicações que o credor não saiba ou suspeite que existam em 
seu favor no momento da execução da liberação, que se conhecido por ele deve ter 
afetado materialmente seu acordo com o devedor. 

8. Isenção de responsabilidade de garantias 

SEU USO DO SERVIÇO É POR SUA CONTA E RISCO. O SERVIÇO É FORNECIDO “COMO 
ESTÁ” E “CONFORME DISPONÍVEL”. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE 
FORNECIDO AQUI, MASTERCLASS EXPRESSAMENTE ISENTA-SE DE TODAS AS 
GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, 
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA PARTICULAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA 
PARTICULAÇÃO. 

A Carreira Brilhante NÃO GARANTE QUE (I) O SERVIÇO ATENDERÁ AOS SEUS 
REQUISITOS, (II) O SERVIÇO SERÁ ININTERRUPTO, OPORTUNO, SEGURO OU LIVRE 
DE ERROS, (III) OS RESULTADOS QUE PODEM SER OBTIDOS COM O USO DO 
SERVIÇO SERÃO PRECISA OU CONFIÁVEL, OU (IV) A QUALIDADE DE QUAISQUER 
PRODUTOS, SERVIÇOS, INFORMAÇÕES OU OUTRO MATERIAL ADQUIRIDO OU 
OBTIDO POR VOCÊ ATRAVÉS DO SERVIÇO ATENDERÁ SUAS EXPECTATIVAS. 

9. Limitação de responsabilidade 

VOCÊ EXPRESSAMENTE ENTENDE E CONCORDA QUE A MASTERCLASS NÃO 
SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, 
ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES OU DANOS POR PERDA DE 
LUCROS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DANOS POR PERDA DE 
MERCADORIA, USO, DANOS OU OUTRAS PERDAS DE GOODWILL ( MESMO SE 
A Carreira Brilhante TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, 
SEJA BASEADA EM CONTRATO, DELITO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE 
OBRIGATÓRIA OU OUTRA FORMA, RESULTANTE DE: (I) USO OU 
INCAPACIDADE DE USAR O SERVIÇO; (II) O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO RESULTANTE DE QUAISQUER BENS, DADOS, 
INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS OU OBTIDOS OU MENSAGENS 
RECEBIDAS OU TRANSAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO; (III) 
ACESSO NÃO AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO DE SUAS TRANSMISSÕES OU 
DADOS; (IV) DECLARAÇÕES OU CONDUTA DE QUALQUER TERCEIRO NO 
SERVIÇO; OU (V) QUALQUER OUTRO ASSUNTO RELACIONADO AO 
SERVIÇO. EM NENHUMA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE TOTAL DA 
MASTERCLASS PARA COM VOCÊ POR TODOS OS DANOS, PERDAS OU 
CAUSAS DE AÇÃO EXCEDER O VALOR QUE VOCÊ PAGOU A Carreira Brilhante 
NOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES OU, SE FOR MAIOR, CEM DÓLARES (US $ 100). 

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE CERTAS 
GARANTIAS OU A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR 
DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. ASSIM, ALGUMAS DAS 
LIMITAÇÕES ACIMA ESTABELECIDAS PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. SE 
VOCÊ ESTIVER INSATISFEITO COM QUALQUER PARTE DO SERVIÇO OU 



ESTES TERMOS DE SERVIÇO, SEU ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO É 
DESCONTINUAR O USO DO SERVIÇO. 

10. Arbitragem vinculativa; Renúncia de ação coletiva 

Você e a Carreira Brilhante concordam que estes Termos de Serviço afetam o 
comércio interestadual e que a Lei de Arbitragem Federal dos EUA rege a 
interpretação e a aplicação dessas disposições de arbitragem. Esta Seção 10 deve 
ser interpretada de forma ampla e rege todas e quaisquer disputas entre nós, 
incluindo, mas não se limitando a reivindicações decorrentes de ou relacionadas a 
qualquer aspecto do relacionamento entre nós ou os Termos de Serviço ou o Serviço, 
seja baseado em contrato, ato ilícito, estatuto, fraude, deturpação ou qualquer outra 
teoria jurídica. As únicas disputas excluídas desta proibição ampla são os litígios de 
certas ações de propriedade intelectual e pequenos tribunais, conforme estabelecido 
abaixo. 

Se você tiver qualquer disputa conosco, concorda que, antes de tomar qualquer ação 
formal, entrará em contato conosco no Carreira Brilhante, e 
contato@carreirabrilhante.com.br, e fornecerá uma breve descrição por escrito de 
a disputa e suas informações de contato (incluindo seu nome de usuário, se a disputa 
estiver relacionada a uma conta). Exceto para ações judiciais de propriedade 
intelectual e pequenas causas, as partes concordam em envidar seus melhores 
esforços para resolver qualquer disputa, reclamação, dúvida ou desacordo 
diretamente por meio de consulta e negociações de boa fé devem ser uma condição 
para qualquer uma das partes iniciar uma ação judicial ou arbitragem. 

Todas as disputas, reclamações ou controvérsias decorrentes ou relacionadas aos 
Termos de Serviço ou ao Serviço que não sejam resolvidas pelos procedimentos 
identificados acima serão resolvidas por arbitragem vinculativa individual (não em 
grupo) a ser conduzida antes do JAMS de acordo com o JAMS Regras de 
procedimento de arbitragem simplificadas para reivindicações que não excedam US 
$ 250.000 e as Regras e procedimentos de arbitragem abrangente JAMS para 
reivindicações superiores a US $ 250.000 em vigor no momento em que a arbitragem 
é iniciada, excluindo quaisquer regras ou procedimentos que regem ou permitem 
ações coletivas. Se você for residente dos Estados Unidos, a arbitragem poderá 
ocorrer no condado onde você reside no momento do depósito, a menos que você e 
nós dois concordemos com outro local ou arbitragem telefônica. Para residentes fora 
dos Estados Unidos, 

O árbitro, e não qualquer tribunal ou agência federal, estadual ou local, terá autoridade 
exclusiva para resolver todas as disputas decorrentes ou relacionadas à 
interpretação, aplicabilidade, exequibilidade ou formação destes Termos de Serviço, 
incluindo, mas não se limitando a qualquer reclamação de que todos ou qualquer parte 
destes Termos de Serviço são nulos ou anuláveis, ou se uma reclamação está sujeita 
a arbitragem. O árbitro terá poderes para conceder qualquer reparação que esteja 
disponível em um tribunal de acordo com a lei ou por equidade. A sentença do árbitro 
deverá ser escrita e obrigatória para as partes, podendo ser inserida como um 
julgamento em qualquer tribunal de jurisdição competente. 



A Carreira Brilhante arcará com o custo de quaisquer taxas de arquivamento de 
arbitragem e taxas de arbitragem para reivindicações de até $ 5.000, a menos que o 
árbitro considere a arbitragem frívola. Você é responsável por todos os outros custos 
adicionais que possa incorrer na arbitragem, incluindo, mas não se limitando a, 
honorários advocatícios e custos de testemunhas especializadas, a menos que o 
Carreira Brilhante seja especificamente obrigado a pagar tais taxas de acordo com 
a lei aplicável. Se o seu pedido for exclusivamente para compensação monetária de 
$ 1.000 ou menos e não incluir um pedido de qualquer tipo de remédio equitativo, 
você pode escolher se a arbitragem será conduzida exclusivamente com base nos 
documentos apresentados ao árbitro, por meio de uma audiência telefônica, ou por 
uma audiência pessoal. 

Você e nós concordamos que a arbitragem deve ser conduzida nas respectivas 
capacidades individuais da parte e não como uma ação coletiva ou outra ação 
representativa, e as partes renunciam expressamente ao seu direito de entrar com 
uma ação coletiva ou buscar reparação coletiva. VOCÊ E A Carreira Brilhante 
CONCORDAM QUE CADA UM PODE TRAZER RECLAMAÇÕES CONTRA O 
OUTRO SOMENTE EM SUA CAPACIDADE INDIVIDUAL, E NÃO COMO UM 
REPRESENTANTE OU MEMBRO DE CLASSE EM QUALQUER CLASSE OU 
PROCESSO REPRESENTANTE PURPORTED. Se qualquer tribunal ou árbitro 
determinar que a renúncia de ação coletiva estabelecida neste parágrafo é nula ou 
inexequível por qualquer motivo ou que uma arbitragem pode prosseguir em uma base 
coletiva, então as disposições de arbitragem estabelecidas acima serão consideradas 
nulas e sem efeito em sua totalidade e será considerado que as partes não 
concordaram em arbitrar disputas. 

Não obstante a decisão das partes de resolver todas as disputas por meio de 
arbitragem, você ou nós podemos trazer ações de execução, determinações de 
validade ou reivindicações decorrentes de ou relacionadas a roubo, pirataria ou uso 
não autorizado de propriedade intelectual em tribunal estadual ou federal com 
jurisdição ou na Patente dos EUA e Trademark Office para proteger os direitos de 
propriedade intelectual ("direitos de propriedade intelectual" significa patentes, 
direitos autorais, direitos morais, marcas comerciais e segredos comerciais, mas não 
direitos de privacidade ou publicidade). Você ou nós também podemos buscar 
reparação em um tribunal de pequenas causas para disputas ou reivindicações dentro 
do escopo da jurisdição desse tribunal, na medida em que tais reivindicações não 
busquem uma reparação equitativa. 

Você tem o direito de optar por não participar e não ser vinculado pelas disposições 
de renúncia de arbitragem e ação coletiva estabelecidas acima, enviando uma 
notificação por escrito de sua decisão de não participar do Carreira Brilhante no 
endereço identificado na Seção 14 abaixo. A notificação deve ser enviada dentro de 
trinta (30) dias (a) da data da “Data da Última Revisão” destes Termos de Serviço 
conforme estabelecido acima; ou (b) a primeira data em que você usou os Serviços 
que continham qualquer versão dos Termos de Serviço que incluía esta versão da 
arbitragem obrigatória e renúncia de ação coletiva, o que ocorrer por último. Caso 
contrário, você será obrigado a arbitrar disputas de acordo com os termos destes 
parágrafos. Se você cancelar essas cláusulas de arbitragem, a Carreira Brilhante 
também não estará vinculado a elas. Se o Carreira Brilhante alterar esta seção de 
'Arbitragem' após a data em que você aceitou estes Termos de Serviço pela primeira 



vez (ou aceitou quaisquer alterações subsequentes a estes Termos de Serviço), você 
pode rejeitar qualquer alteração enviando-nos uma notificação por escrito dentro de 
30 dias da data de tal alteração entrou em vigor, conforme indicado na data “Data da 
Última Revisão” acima ou na data do e-mail do Carreira Brilhante para você 
notificando-o de tal alteração. Ao rejeitar qualquer alteração, você concorda que 
arbitrará qualquer disputa entre você e o Carreira Brilhante de acordo com as 
disposições desta seção a partir da data em que você aceitou estes Termos de 
Serviço pela primeira vez (ou aceitou quaisquer alterações subsequentes a estes 
Termos de Serviço). você pode rejeitar qualquer alteração enviando-nos uma 
notificação por escrito dentro de 30 dias da data em que a alteração entrou em vigor, 
conforme indicado na data da “Data da última revisão” acima ou na data do e-mail da 
Carreira Brilhante para você notificando-o de tal alteração. Ao rejeitar qualquer 
alteração, você concorda que arbitrará qualquer disputa entre você e o Carreira 
Brilhante de acordo com as disposições desta seção a partir da data em que você 
aceitou estes Termos de Serviço pela primeira vez (ou aceitou quaisquer alterações 
subsequentes a estes Termos de Serviço). você pode rejeitar qualquer alteração 
enviando-nos uma notificação por escrito dentro de 30 dias da data em que a 
alteração entrou em vigor, conforme indicado na data da “Data da última revisão” 
acima ou na data do e-mail da Carreira Brilhante para você notificando-o de tal 
alteração. Ao rejeitar qualquer alteração, você concorda que arbitrará qualquer 
disputa entre você e o Carreira Brilhante de acordo com as disposições desta seção 
a partir da data em que você aceitou estes Termos de Serviço pela primeira vez (ou 
aceitou quaisquer alterações subsequentes a estes Termos de Serviço). 

VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE OS PROCEDIMENTOS DE DISPUTA ACIMA 
SÃO SEU ÚNICO RECURSO NO CASO DE DISPUTAS ENTRE VOCÊ E A 
MASTERCLASS RELACIONADA A QUALQUER ASPECTO DO SERVIÇO 
(INCLUINDO O PROCESSO DE INSCRIÇÃO) E QUE VOCÊ ESTÁ RENUNCIANDO 
DO DIREITO DE LIDERAR OU PARTICIPAR DE UMA LEI OUTRAS PESSOAS, 
COMO UMA AÇÃO DE CLASSE. 

11. Rescisão 

Você concorda que Carreira Brilhante, a seu exclusivo critério, pode suspender ou 
encerrar sua conta (ou qualquer parte dela) ou uso do Serviço e remover e descartar 
qualquer conteúdo dentro do Serviço, por qualquer motivo, incluindo, sem limitação, 
por falta de uso ou se Carreira Brilhante acredita que você violou ou agiu de forma 
inconsistente com a letra ou o espírito destes Termos de Serviço. Qualquer suspeita 
de atividade fraudulenta, abusiva ou ilegal que possa ser motivo para o encerramento 
do seu uso do Serviço, pode ser encaminhada às autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei. A Carreira Brilhante também pode, a seu exclusivo critério e a 
qualquer momento, interromper o fornecimento do Serviço, ou qualquer parte dele, 
com ou sem aviso prévio. Você concorda que qualquer rescisão de seu acesso ao 
Serviço sob qualquer disposição destes Termos de Serviço pode ser efetuada sem 
aviso prévio, e reconhece e concorda que o Carreira Brilhante pode desativar ou 
excluir imediatamente sua conta e todas as informações e arquivos relacionados em 
sua conta e / ou barrar qualquer acesso posterior a tais arquivos ou ao Serviço. Além 
disso, você concorda que o Carreira Brilhante não será responsável por você ou 
qualquer terceiro por qualquer rescisão de seu acesso ao Serviço. 



12. Disputas entre usuários 

Você concorda que é o único responsável por suas interações com qualquer outro 
usuário em conexão com o Serviço e o Carreira Brilhante não terá nenhuma 
responsabilidade ou responsabilidade com relação a isso. A Carreira Brilhante 
reserva-se o direito, mas não tem obrigação, de se envolver de qualquer forma em 
disputas entre você e qualquer outro usuário do Serviço. 

13. Geral 

Estes Termos de Serviço constituem o acordo integral entre você e a Carreira 
Brilhante e regem seu uso do Serviço, substituindo quaisquer acordos anteriores 
entre você e a Carreira Brilhante com relação ao Serviço. Você também pode estar 
sujeito a termos e condições adicionais que podem ser aplicados quando você usa 
afiliados ou serviços de terceiros, conteúdo de terceiros ou software de 
terceiros. Estes Termos de Serviço serão regidos pelas leis do Estado da Califórnia, 
independentemente de seu conflito de provisões legais. Com relação a quaisquer 
disputas ou reivindicações não sujeitas a arbitragem, conforme estabelecido na Seção 
10 acima, você e a Carreira Brilhante concordam em se submeter à jurisdição 
pessoal e exclusiva dos tribunais estaduais e federais localizados no condado de São 
Francisco, Califórnia. A falha da Carreira Brilhante em exercer ou executar qualquer 
direito ou disposição destes Termos de Serviço não constituirá uma renúncia de tal 
direito ou disposição. Se qualquer disposição destes Termos de Serviço for 
considerada inválida por um tribunal de jurisdição competente, as partes concordam 
que o tribunal deve se esforçar para dar efeito às intenções das partes, conforme 
refletido na disposição e nas outras disposições destes Termos de serviço 
permanecem em pleno vigor e efeito. Você concorda que, independentemente de 
qualquer estatuto ou lei em contrário, qualquer reclamação ou causa de ação 
decorrente ou relacionada ao uso do Serviço ou destes Termos de Serviço deve ser 
apresentada dentro de um (1) ano após tal reclamação ou causa de ação surgiu ou 
será barrado para sempre. Uma versão impressa deste contrato e de qualquer 
notificação fornecida em formato eletrônico será admissível em processos judiciais ou 
administrativos baseados ou relacionados a este contrato na mesma medida e sujeito 
às mesmas condições que outros documentos comerciais e registros originalmente 
gerados e mantidos em formulário impresso. Você não pode atribuir estes Termos de 
Serviço sem o consentimento prévio por escrito da Carreira Brilhante, mas o 
Carreira Brilhante pode atribuir ou transferir estes Termos de Serviço, no todo ou em 
parte, sem restrição. Os títulos das seções nestes Termos de Serviço são apenas 
para conveniência e não têm efeito legal ou contratual. Avisos para você podem ser 
feitos por e-mail ou correio normal. Sob nenhuma circunstância a Carreira Brilhante 
será responsabilizada por qualquer atraso ou falha no desempenho resultante direta 
ou indiretamente de um evento além de seu controle razoável. O Serviço também 
pode fornecer avisos a você sobre alterações a estes Termos de Serviço ou outros 
assuntos, exibindo avisos ou links para avisos geralmente no Serviço. 

14. Perguntas? Preocupações? Sugestões? 

Entre em contato conosco em ou contato@carreirabrilhante.com.br  para relatar 
quaisquer violações destes Termos de Serviço ou para fazer qualquer pergunta em 
relação a estes Termos de Serviço ou o Serviço. 

mailto:contato@carreirabrilhante.com.br


 


