
TERMOS DE USO, DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE TRATAMENTO  
DE DADOS PESSOAIS - ALUDE  

Em vigor a partir de 30.06.2021.  

1 – PARTES    

1.1. Este documento é celebrado entre a ALUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 
32.098.856/0001-38, com sede na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, 1° Andar – Conj. 
12, 2°Andar – Conj. 21 e 22, 8° Andar – Conj. 81, Itaim Bibi, CEP 04532-060, São 
Paulo/SP, doravante denominada “ALUDE”; e o “Usuário”, pessoa física ou jurídica, 
identificada na ficha cadastral preenchida eletronicamente na dashboard da ALUDE.  

1.2. A celebração destes Termos de Uso, Política de Privacidade e de Tratamento de 
Dados Pessoais é comprovada pela concordância do Usuário por via eletrônica e pela 
confirmação de leitura no ato da contratação. O Usuário declara ter lido integralmente 
estes Termos de Uso, de Política de Privacidade e de Tratamento de Dados Pessoais 
(“Termos”), concordando com todas as suas cláusulas, além de declarar ter preenchido a 
ficha cadastral com suas informações.  

  

2 – OBJETO E DISPOSIÇÕES GERAIS  

2.1. Estes Termos estabelecem as regras para a utilização do Sistema Alude, 
disponibilizado em cloud computing (computação em nuvem) no site 
https://www.alude.com.br/.  

2.2. O Sistema Alude é uma plataforma em que corretores imobiliários se conectam com 
potenciais inquilinos (locatários), compradores ou vendedores de imóveis, servindo como 
ferramenta para que os corretores realizem suas atividades profissionais de forma melhor, 
mais fácil e com melhores resultados, apoiada no que há de mais moderno em inovação 
tecnológica. Para tanto, o Sistema Alude dispõe de inúmeras funcionalidades que tornam 
a relação entre corretor e cliente a mais proveitosa possível para ambos.  

2.2.1. A ALUDE não desenvolve atividade de corretagem imobiliária nem direta 
nem indiretamente.  

2.3. O corretor de imóveis, bem como o inquilino (locatário), o locador, o comprador, o 
vendedor ou o fiador são Usuários para todos os fins destes Termos.  

2.4. Algumas funcionalidades do Sistema Alude são gratuitas e outras são contratadas 
mediante a remuneração descrita claramente no ato de contratação na dashboard.   

2.5. Ao utilizar o Sistema Alude, o Usuário concorda e se obriga ao conteúdo destes 
Termos de Uso, de Política de Privacidade e de Tratamento de Dados Pessoais. Caso 
haja discordância em relação a qualquer cláusula - inclusive aquelas incluídas ou 
modificadas em nova versão dos Termos de Uso, de Política de Privacidade e de 
Tratamento de Dados Pessoais - o Usuário deverá interromper imediatamente a 
utilização do Sistema.  



2.6. A ALUDE reserva para si a possibilidade de a qualquer momento revisar estes 
Termos de Uso, de Política de Privacidade e de Tratamento de Dados Pessoais. A versão 
mais atualizada do presente instrumento estará sempre disponível na URL  
https://www.alude.com.br/termos-de-uso-de-politica-de-privacidade-e-de-tratamento-
dedados-pessoais.pdf.  

2.7. O Usuário declara estar de acordo com o tratamento e com as técnicas de proteção 
dos dados armazenados nos servidores (próprios ou de terceiros a seu serviço) da 
ALUDE, assumindo a obrigação contratual de utilizar o Sistema ora contratado de boafé 
e sem a intenção de praticar atos ilícitos ou de causar danos a terceiros. A ALUDE 
compromete-se a envidar os seus melhores esforços para ter elevado padrão de segurança 
e de proteção de dados pessoais.  

  

3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS E DA ALUDE  

3.1. O Usuário obriga-se a utilizar o Sistema Alude de boa-fé e sem a intenção de praticar 
atos ilícitos ou causar danos a terceiros. O Usuário compromete-se a não efetuar os 
seguintes ilícitos, sem exclusão de outros: a) O Usuário não pode armazenar no Sistema 
Alude nenhum arquivo malicioso que contenha vírus, worms, ramsonwares, cavalos de 
Tróia ou qualquer outra espécie de programação ou comando que possa contaminar, 
destruir ou interferir no bom funcionamento do Sistema; b) O Usuário não pode utilizar 
o Sistema para infringir a legislação brasileira, para causar danos a terceiros ou para 
armazenar documentos que estejam relacionados a ilícitos cíveis ou penais.  

3.2. O Usuário é responsável pelas informações que armazenou, armazena ou 
disponibiliza para outro Usuário no Sistema Alude, responsabilizando-se por quaisquer 
violações legais ou a direitos de terceiros. O Usuário que receber, dentro do Sistema 
Alude, o compartilhamento de documentos e de dados de outro Usuário mediante a 
autorização deste último também é responsável pelo uso de tais documentos e dados. 
Assim, a ALUDE não tem nenhuma responsabilidade por eventual mau uso dos 
documentos e dados de um Usuário por outro.  

3.3. O Usuário declara ter ciência que o Sistema Alude é operado na Internet, em Sistema 
de cloud computing, sendo de sua inteira responsabilidade o dispositivo pelo qual realiza 
o acesso ao Sistema, bem como sua conexão própria com a internet.  

3.4. O Usuário assume a obrigação de manter em sigilo as credenciais de acesso ao 
Sistema (nome de Usuário e senha), assumindo a responsabilidade de não compartilhar 
com terceiros as suas informações de acesso. Caso o acesso ao Sistema Alude seja 
efetuado por terceiros estranhos à presente relação contratual, a ALUDE deixa de ser 
responsável pela guarda e segurança dos arquivos e informações enviadas e fica isenta de 
qualquer responsabilidade relacionada à privacidade e segurança das informações.  

3.4.1. Se o Usuário for pessoa jurídica, seus funcionários poderão ter acesso ao 
Sistema, contanto que observem as disposições destes Termos. Cada funcionário 
do Usuário deve ter o seu próprio login e senha associada à Conta do Usuário.   



3.5. O Usuário não poderá compartilhar, dividir ou fornecer a sua Conta para utilização 
de terceiros, sob pena de cancelamento da Conta e rescisão contratual, além da eliminação 
das informações armazenadas.  

3.5.1. Em caso de extravio das informações de acesso à Conta (nome de Usuário e 
senha), o Usuário deve imediatamente tentar alterar a sua senha. Se não conseguir 
alterá-la, deve solicitar que a ALUDE suspenda imediatamente o acesso à Conta 
até que a situação seja esclarecida e o acesso seja restabelecido com nova senha ao 
Usuário verdadeiro.  

3.6. Em caso de hackeamento de sua Conta, o Usuário pode solicitar ao Suporte da 
ALUDE que sua Conta seja retornada a estado anterior, mas a ALUDE só retornará a 
Conta a estado anterior se houver possibilidade técnica para isso.  

3.7. A ALUDE não se responsabiliza pela segurança e privacidade das informações em 
caso de uso ou compartilhamento negligente ou imprudente das informações de acesso.  

3.8. O Usuário declara que o e-mail informado no preenchimento da sua ficha cadastral é 
uma forma de comunicação eficaz, válida e suficiente para recebimento de comunicados 
relacionados à sua Conta do Sistema Alude, bem como para informações de cancelamento 
ou suspensão da Conta.  

3.9. O Usuário assume a obrigação de não acessar o Sistema através de conexão indireta 
aos servidores da ALUDE, não podendo fazer uso de tecnologias de proxy ou Virtual 
Private Network (VPN) ou qualquer outra tecnologia que impeça o completo 
conhecimento por parte da ALUDE do número de IP (Internet Protocol) utilizado na 
conexão, ou que mostre número de IP diferente do computador de origem do acesso, sob 
pena de exclusão do Sistema Alude por violação às regras de segurança dos servidores. 
A ALUDE não será responsável por nenhuma falha em decorrência de acesso ao Sistema 
Alude por VPN, proxy ou outra tecnologia que impeça o completo conhecimento por parte 
da ALUDE do número de IP, pois, ao acessar o Sistema Alude dessas formas, o Usuário 
deixará os seus dados expostos a outro sistema.  

3.10. O Usuário é responsável por realizar o acesso ao Sistema Alude apenas em 
computadores seguros e privados, que estejam livres de vírus e que sejam confiáveis do 
ponto de vista de segurança dos dados inseridos, não havendo responsabilidade por 
qualquer forma de indenização da ALUDE pelo acesso em computadores públicos, como 
por exemplo em lan houses.  

3.11. O Usuário se compromete a instalar e manter atualizados softwares anti-spywares, 
anti-ramsonware, anti-vírus e outros que objetivem evitar a violação do computador que 
acessará o Sistema Alude.  

3.12. O Usuário declara ter fornecido dados verdadeiros e corretos no momento de 
preenchimento das suas informações cadastrais, responsabilizando-se por eventuais erros 
de digitação ou por dados inseridos erroneamente. O Usuário se compromete a atualizar 
imediatamente na dashboard os seus dados cadastrais se eles forem alterados, sobretudo 
relativamente à mudança de endereço físico ou de e-mail.  

3.13. Se a ALUDE constatar a existência de dados cadastrais incorretos relacionados ao  



Usuário e este se recusar a enviar os documentos solicitados para a solução da divergência, 
a Conta do Usuário pode ser bloqueada, não assistindo a ele direito de indenização.  

3.14. A ALUDE pode suspender imediatamente a disponibilização de todas as 
funcionalidades do Sistema Alude, se suspeitar que as atividades do Usuário são, direta 
ou indiretamente, ilícitas.  

3.15. A ALUDE obriga-se a manter permanentemente a segurança e o sigilo dos 
documentos e informações armazenados no Sistema Alude. Além disso, as informações 
armazenadas nos servidores (próprios ou de terceiros a seu serviço) da ALUDE serão 
guardadas em local seguro e sigiloso, em cumprimento à Lei nº 12.965/2014.  

3.16. A ALUDE garante a segurança no acesso a seu Sistema pelo processo de criptografia 
de dados Secure Socket Layers (SSL). As medidas de segurança também incluem 
firewalls, criptografia de dados, controles de acesso físico aos nossos centros de dados e 
controles de autorização de acesso às informações.  

3.17. A ALUDE avalia constantemente os procedimentos de segurança e privacidade 
disponibilizados aos Usuários e visitantes do seu site.   

3.18. A ALUDE é responsável pelo bom funcionamento do Sistema Alude, 
comprometendo-se a solucionar falhas apresentadas através de atendimento direto ou de 
atualizações do Sistema Alude. O Usuário, por sua vez, declara estar ciente que o Sistema 
poderá apresentar falhas ou incorreções, assumindo a obrigação de reportar eventuais 
problemas à ALUDE.  

3.19. A ALUDE se obriga a disponibilizar mensalmente ao Usuário o acesso ao Sistema 
Alude com uptime de 98% (noventa e oito por cento) ao mês. Os períodos de 
funcionamento afetados por manutenções programadas, manutenções preventivas, falta 
de energia elétrica, interrupção ou suspensão da prestação dos serviços de 
telecomunicações, ocorrências de falhas no Sistema de transmissão ou roteamento no 
acesso à Internet, atualizações do Sistema ou casos fortuitos ou de força maior não 
caracterizarão downtime e, portanto, excluem-se do cálculo do período de uptime.  

3.20. A ALUDE não pode utilizar os documentos armazenados pelos usuários no Sistema 
Alude. Os documentos armazenados pelo Usuário em sua Conta no Sistema Alude podem 
ser por ele apagados a qualquer momento.  

3.20.1. A ALUDE não é responsável pelo conteúdo e teor dos documentos 
armazenados pelos Usuários no Sistema Alude.  

3.21. A qualquer momento, o Usuário pode excluir a sua Conta do Sistema Alude. Com 
a exclusão, todos os seus dados pessoais vinculados à sua Conta e todos os documentos 
armazenados em sua Conta serão excluídos do Sistema Alude. A exclusão deve ser 
solicitada pelo e-mail exclusao@alude.com.br.   

3.22. A ALUDE poderá suspender o acesso do Usuário ou excluí-lo definitivamente do 
Sistema Alude mediante notificação prévia enviada ao seu e-mail de cadastro, caso seja 
verificado uso do Sistema para atividades suspeitas ou ilícitas ou ainda se a Usuário violar 
alguma disposição destes Termos.  



3.23. A ALUDE pode, a qualquer tempo, descontinuar o Sistema Alude. Para tanto, 
comunicará os Usuários sobre a descontinuação, dando-lhes prazo de sessenta dias para 
que façam o download dos arquivos e dados armazenados em suas Contas, findo o qual a 
Alude apagará todos esses arquivos e dados.  
  

4 – TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

4.1. As operações da ALUDE são suportadas por rede de computadores, servidores 
baseados em nuvem (cloud computing) e outras tecnologias da informação, próprias ou 
providas por prestadores de serviços terceirizados. Nesse ambiente, os dados pessoais 
tratados pela ALUDE poderão ser processados, tratados, transferidos e inclusive 
armazenados em outros países com nível de proteção adequado (mesmo que tenham 
normas de proteção de dados pessoais diferentes do Brasil) como, por exemplo, os 
Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Japão, África do Sul ou algum país da 
União Européia.  

4.2. O Usuário consente e concorda que a ALUDE pode utilizar os dados pessoais do 
Usuário coletados do formulário de cadastro preenchido pelo Usuário no Sistema 
Alude e por cookies e tecnologias semelhantes, os quais servem para melhorar a 
experiência do Usuário no Sistema Alude, para personalizar publicidade e 
recomendar conteúdo, produtos e serviços de interesse do Usuário e mitigar riscos 
de fraude. Ao utilizar o Sistema Alude, o Usuário concorda com esse monitoramento, 
com tal uso de dados e com a utilização de cookies para essas e  

outras finalidades previstas nestes Termos de Uso, de Política de Privacidade e de 
Tratamento de Dados Pessoais.  

4.2.1. Os cookies são pequenos arquivos que rastreiam movimentos dentro de sites, 
como visitas a páginas específicas, por exemplo. Eles não armazenam informações 
pessoais sem que o Usuário ou outro titular de Dados as tenha fornecido e não 
coletam informações registradas no computador do Usuário ou de outro titular de 
Dados.  
  
4.2.2. O Usuário pode, a qualquer momento, usar recursos do seu navegador web 
(browser) para bloquear a instalação de cookies ou para ser informado sobre 
quando estão ativados.  
  

4.3. Os cookies e tecnologias semelhantes utilizados pela ALUDE também coletam dados 
de outros Titulares de Dados que podem não ser Usuários do Sistema ALUDE. A coleta 
de dados pessoais cujo acesso é público feita de bases de dados públicos disponibilizados 
pelo Poder Público ou de base de dados de empresas de proteção ao crédito é 
disponibilizada ao Corretor apenas para fins de análise de perfil de crédito do seu 
potencial cliente e não pode ser utilizada para nenhum outro fim.  

4.3.1. O Usuário do Sistema Alude consente e concorda que a ALUDE colete 
e trate esses seus dados pessoais.  



  
4.4. A ALUDE também coleta dados de outros Titulares de Dados que podem não ser 
Usuários do Sistema ALUDE quando esses dados são tornados públicos pelo Titular de 
Dados mediante ofertas de locação, venda ou compra de imóveis em plataformas de 
transações imobiliárias de terceiros. A finalidade disso é personalizar publicidade e 
recomendar conteúdo, produtos, serviços e oportunidades de negócios de interesse do 
Corretor.  

4.4.1. O Usuário do Sistema Alude consente e concorda que a ALUDE colete 
e trate esses seus dados pessoais.  

4.5. O Usuário concorda e consente com a utilização dos seus dados pessoais pela 
ALUDE para fins de elaboração de estatísticas, bem como para formação de perfil 
de interesse publicitário. O Usuário também concorda e consente que a ALUDE 
utilize esses dados pessoais do Usuário com o objetivo de desenvolver, por si própria 
ou por pessoas jurídicas de seu grupo econômico (com as quais os dados podem ser 
compartilhados), novos negócios no mesmo ou em outros ramos de atividade.  

4.6. A ALUDE pode tratar os dados pessoais do Usuário para fins de comercialização 
direta ou para transmissão desses dados a terceiros para as suas próprias atividades 
de comercialização direta. Nesse caso, o Usuário pode exercer a qualquer momento 
o seu direito de negar-se a esse tratamento ou comercialização de dados.  

4.7. Em cumprimento à legislação, o Usuário tem assegurado os seguintes direitos 
relativos aos seus dados pessoais:  

I. Direito de informação e acesso: o Usuário tem o direito de saber se a 
ALUDE realiza tratamento de dados pessoais de sua titularidade e, em caso 
afirmativo, de ter acesso ao conjunto de informações tratadas, salvo em 
caso de sigilo legal aplicável. Vale reiterar que essas informações estão 
disponíveis ao Usuário para consulta a qualquer momento mediante 
solicitação;  

II. Direito de retificação: o Usuário tem o direito de requerer e obter a 
correção de dados pessoais incompletos, inexatos e/ou desatualizados;  

III. Direito de bloqueio ou eliminação de dados: ao Usuário é garantido o 
direito de solicitar bloqueio ou eliminação de dados pessoais de sua 
titularidade, quando considere desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a legislação brasileira, resguardadas as hipóteses 
legais que possibilitam o tratamento para finalidades determinadas e 
específicas;  

IV. Direito à revogação do consentimento: em caso de tratamento de dados 
pessoais a partir de consentimento, o Usuário pode requerer a revogação 
de tal concordância a qualquer tempo, observados os requisitos legais; e  

V. Direito de oposição: O Usuário tem o direito de opor-se a qualquer 
tratamento dos seus dados pessoais realizado com base nos legítimos 
interesses da ALUDE.  

  



4.8. A ALUDE mantém o e-mail dadospessoais@alude.com.br como canal de contato 
exclusivo de proteção de dados pessoais para que o Usuário e/ou o Titular dos Dados 
possa tirar dúvidas, fazer solicitações de informações sobre seus dados e/ou a sua exclusão 
da base de dados da ALUDE mediante contato direto com a ALUDE.  

  

5 – EXONERAÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA ALUDE  

5.1. A ALUDE não é responsável por danos causados em razão da ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior. A interrupção, ainda que parcial, do serviço de internet ou 
telefonia na sede da ALUDE é considerado caso fortuito ou de força maior para fins destes 
Termos de Uso, de Política de Privacidade e de tratamento de dados Pessoais.  

5.2. A ALUDE é isenta de qualquer responsabilidade por danos causados através da 
utilização do Sistema Alude por pessoas não autorizadas ou terceiros que não façam parte 
do quadro de funcionários do Usuário ou ainda casos de violação a direitos nos quais não 
exista culpa da ALUDE.  

5.3. A ALUDE não é responsável pelas informações pessoais ou de Conta fornecidas pelo 
Usuário e não responde pelo preenchimento dos dados cadastrais de maneira falsa ou 
incorreta.  

5.4. Nos casos nos quais a ALUDE seja considerada responsável por danos causados 
pelo Sistema Alude, a indenização paga ao Usuário será limitada no máximo ao 
montante correspondente R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. O Usuário declara estar de 
acordo com a presente cláusula de limitação de responsabilidade da ALUDE. Caso 
o Usuário não esteja de acordo com a presente limitação, deverá interromper a 
utilização do Sistema imediatamente.  

6 - DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA ALUDE  

6.1. A licença do direito de uso do software do Sistema Alude tem caráter não 
exclusivo, incessível e temporário.  

6.2. O software licenciado é adaptável às necessidades do Usuário e disponibiliza 
ao Usuário uma dashboard.   

6.3. O software é disponibilizado em cloud computing (computação na nuvem), 
sem mídias, para garantir que o Usuário tenha sempre a sua versão mais 
atualizada.  

6.4. Em nenhuma hipótese o software será passível de download pelo Usuário, 
uma vez que a disponibilização de uso é em cloud computing.  

6.5. O Usuário reconhece que durante a vigência destes Termos e após o seu 
término, a ALUDE poderá licenciar o software a terceiros, em virtude do 
caráter não exclusivo desta licença.  

6.6. O licenciamento do software do Sistema Alude é disponibilizado e viabilizado 
ao Usuário pela sede da ALUDE, no Município de São Paulo/SP.  



  

7 – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ALUDE  

7.1. É vedado ao Usuário sem a prévia, específica e escrita autorização da ALUDE:  

I. sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar, dispor ou de qualquer outra 
forma ceder total ou parcialmente o direito de uso do software do Sistema 
Alude;  

II. copiar, alterar, adaptar, aprimorar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver 
novas versões ou elaborar obras derivadas do software ou de qualquer de 
suas partes ou componentes;  

III. desmontar, descompilar, fazer engenharia reversa ou, por meio de qualquer 
outra forma, utilizar o seu código-fonte e/ou qualquer dado ou informação 
confidencial relativo ao software para fins não autorizados pela ALUDE; e  

IV. remover os avisos de direitos autorais ou quaisquer outros relativos à 
direitos de propriedade contidos no software.  

7.2. A ocorrência das hipóteses previstas na cláusula anterior sujeitará o infrator a 
processo(s) judicial(is) para a apuração de responsabilidade nos campos 
criminal e cível e para a determinação da indenização cabível.  

7.3. Todos os direitos de propriedade intelectual e autoral sobre o software são de 
titularidade exclusiva da ALUDE e/ou de seus parceiros ou fornecedores, 
inclusive quaisquer aprimoramentos, correções, traduções, alterações, novas 
versões ou obras derivadas, entre outras que o modificarem ou o alterarem.  

7.4. O software, incluindo sua funcionalidade, código, arquitetura e 
implementação, bem como a sua aparência visual constituem propriedade 
intelectual e direito autoral da ALUDE.   

7.5. O software é protegido pelas leis brasileiras e pelo disposto em tratados 
internacionais.   

7.6. Estes termos não conferem ao Usuário nenhum direito de propriedade 
intelectual ou autoral sobre o software.  

8 – CANCELAMENTO 

8.1. A ALUDE, buscando respeitar a legislação aplicável ao consumidor com 
relação aos serviços adquiridos na Plataforma Alude, efetuará o estorno da 
compra na conta indicada pelo USUÁRIO, se o USUÁRIO se arrepender da 
compra, em até 07 (sete) dias, contados da realização da compra para acesso 
à plataforma. 

8.2. Caso, em até 07 (sete) dias após a realização da compra para acesso à 
plataforma , a ALUDE não tenha recebido nenhuma notificação de 
arrependimento do USUÁRIO, entender-se-á que o USUÁRIO renunciou 
tacitamente ao seu direito de arrependimento. Neste sentido, o USUÁRIO 



desde já concorda que os procedimentos de arrependimento descritos no 
presente Termo serão os seus únicos e exclusivos remédios para ser 
reembolsado pelo valor pago pelo acesso à plataforma. Portanto, após o 
período de 07 (sete) dias após a realização da compra sem que a ALUDE tenha 
recebido algum comunicado do USUÁRIO, presumir-se-á a renúncia tácita do 
referido USUÁRIO a quaisquer direitos referentes ao presente, passado e 
futuro, relativos a fatos, obrigações e responsabilidades, direta ou 
indiretamente relacionados à plataforma, nada mais tendo a reclamar da 
ALUDE, seja a que título for, judicial ou extrajudicialmente, em que tempo 
for. 

8.3. O Usuário declara ter ciência que ao contratar o Sistema Alude modalidade 
Prime, receberá uma quantidade de cotas (no plano Básico são pagas no 
formato pré-pago). E, ainda, caso essas quotas sejam utilizadas dentro do 
período de 7 dias e seja pedido o cancelamento e devolução do valor pago, 
serão descontados os valores das cotas utilizadas do valor a ser restituído ao 
USUÁRIO. 

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. Qualquer aviso, requerimento, comunicação ou interpelação relacionada a 
estes Termos deverá ser efetuada por escrito, seja por meio físico ou por 
eletrônico (e-mail).  

9.2. Só será eficaz contra a ALUDE a alteração de endereço, físico ou eletrônico 
(e-mail), feita pelo Usuário em seus cadastros na dashboard.  

9.3. A ALUDE tem autorização para divulgar, no seu site e nos seus materiais de 
divulgação, que mantém relação comercial com o Usuário. Essa permissão 
inclui a possibilidade de uso da marca e de outros sinais distintivos do Usuário.  

9.4. A inexistência, invalidade ou ineficácia de quaisquer disposições destes 
Termos não prejudicará as demais. Caso qualquer disposição seja invalidada, 
no todo ou em parte, considerar-se-ão os Termos como modificados com a 
exclusão ou a modificação, na extensão necessária da disposição inexistente, 
inválida ou ineficaz, de modo a manter a sua higidez e, na medida do possível, 
preservar a intenção original das Partes.  

9.5. A ALUDE pode revisar, atualizar e alterar estes Termos de Uso, de Política 
de Privacidade e de Tratamento de Dados Pessoais periodicamente para 
refletir mudanças e adequações em seus negócios, software, na legislação 
aplicável ou sempre que a ALUDE entender necessário. Caso sejam feitas 
alterações, a ALUDE notificará os Usuários pelo e-mail cadastrado na 
dashboard.  

9.5.1. Cada nova versão dos Termos de Uso, de Política de Privacidade e 
de Tratamento de Dados Pessoais entrará em vigor 10 (dez) dias após a 
comunicação dos Usuários via e-mail.  



9.5.2. A ALUDE deve manter disponível em seu site todas as versões 
antigas dos Termos de Uso, de Política de Privacidade e de Tratamento de 
Dados Pessoais que já estiveram em vigor.  

  

9 – LEI APLICÁVEL E CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO  

9.1. Estes Termos de Uso, de Política de Privacidade e de Tratamento de Dados Pessoais 
são regidos pelas leis brasileiras e as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas destes Termos, com a exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  

São Paulo/SP, 30 de junho de 2021.  

  

Fonte utilizada: Times New Roman, tamanho 13.  

  

  

  


