
	

Condições	de	Uso	e	Termo	de	Responsabilidade	
	
	
O	 presente	 documento	 –	 Condições	 de	 Uso	 e	 Termo	 de	 Responsabilidade	 –		
estabelece	as	condições	de	uso	e	definições	de	responsabilidades	ligadas	ao	sítio	
eletrônico	Terra	Experts	(http://www.terraexperts.com.br,	doravante	 somente	
“Site”),	 o	 qual	 é	 administrado	 e	 de	 propriedade	 de	 Horbach	 ‐	 Geologia	 e	
Engenharia	 S/S	 Ltda.	 (“HORBACH”),	 localizada	 à	 Rua	 Quintino	 Bocaiúva,	 nº	
1637,	 401,	 Porto	 Alegre	 –	 RS	 e	 regularmente	 inscrita	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº	
02.353.317/0001‐37.	

HORBACH	 reserva‐se	 o	 direito	 de	 modificar	 a	 qualquer	 momento	 a	
apresentação,	configuração	e	disponibilização	do	Site,	o	mesmo	se	aplicando	ao	
presente	documento,	estabelecido	como	condição	fundamental	para	a	utilização	
do	serviço.	

Ao	 acessar	 o	 presente	Site,	 para	 fins	 de	mera	 consulta	 ou	 outros,	 os	Usuários	
automaticamente	 declaram	 que	 leram,	 entenderam	 e	 aceitaram	 os	 termos,	
regras	e	condições	aqui	dispostos.	

Fazem	parte	do	Site,	na	qualidade	de	Profissional(is)	Participante(s)	(adiante	
referidos	como	“Participante(s)”),	um	grupo	de	profissionais	que,	 inicialmente	
selecionados	 e	 convidados	 por	 HORBACH	 quando	 da	 estruturação	 do	 sítio	
eletrônico,	 para	 sua	 efetiva	 participação	 e	 figuração	 no	 Site	 concordam	
expressamente	 com	 o	 exposto	 neste	 documento	 fornecendo	 de	 imediato,	 para	
HORBACH,	 fotografia	 digital,	 telefone	 e	 endereço	 eletrônico	 para	 contato,	
resumo	 (resumé)	 do	 currículo	 e	 pequeno	 texto	 ressaltando	 suas	 principais	
características	como	profissional.	

Enquanto	 foi	ofertada,	de	 forma	gratuita,	 a	participação,	no	Site,	por	parte	dos	
Participantes	 convidados	 à	 época	de	 sua	 implantação,	 a	 posterior	 inclusão	de	
outros	profissionais	no	sítio	eletrônico	poderá	ser	eventualmente	remunerada	e	
será	 feita	 a	 critério	 de	 HORBACH,	 ouvidos	 os	 Participantes	 ativos	 no	 Site;	
HORBACH	 reserva‐se	o	direito	de	 limitar,	a	um	máximo	razoável,	o	número	de	
Participantes	ativos	no	Site.		

No	 ato	 de	 sua	 concordância	 com	 o	 convite	 para	 participação	 no	 Site,	
consubstanciada	 pelo	 envio,	 em	 meio	 digital	 e	 para	 o	 endereço	 eletrônico	
ruben@horbachgeologia.com,	de	cópia	identificada	e	assinada	deste	documento,	
os	Participantes:	

1. Declaram	 a	 exatidão	 e	 a	 autenticidade	 de	 todos	 os	 dados	 por	 eles	
fornecidos	ao	Site	quando	da	sua	inserção	no	sistema,	responsabilizando‐
se	por	sua	veracidade;		

2. Comprometem‐se	 pela	 constante	 manutenção	 e	 atualização	 dos	 dados	
fornecidos;	

3. Conferem,	 à	HORBACH,	 o	 direito	 de,	 a	 qualquer	 tempo,	 ao	 seu	 livre	 e	
exclusivo	critério	e	sem	aviso	prévio:	

(i)	 revisar	 as	 informações	 por	 eles	 fornecidas,	 podendo	 solicitar‐
lhes	dados	e/ou	documentos	adicionais;	

(ii)	 cancelar	 ou	 excluir	 os	 registros	 daqueles	 Participantes	 que	
estejam	 incompletos	 ou	 com	 informações	 manifestamente	



	

desatualizadas;	 bem	 como	 daqueles	 que	 não	 cumpram	 com	 o	
disposto	 neste	 documento	 ou	 que	 não	 observem	 os	 padrões	 de	
exercício	 profissional	 regidos	 pela	 ética,	 pelos	 bons	 costumes	 e	
pelas	entidades	profissionais	regulatórias.	

4. Reconhecem	que	são	exclusivamente	responsáveis	por	quaisquer	serviços	
que	prestem	em	 função	de	 contatos	 realizados	a	partir	das	 informações	
veiculadas	 no	 Site	 isentando,	 pois,	 a	 HORBACH,	 de	 qualquer	
responsabilidade	quanto	a	danos	causados	aos	tomadores	dos	serviços	ou	
a	 terceiros,	bem	como	em	relação	àqueles	por	eles	mesmos	sofridos	em	
virtude	de	tais	contatos.	

Os	Usuários,	 portanto,	 reconhecem	 e	 aceitam	 que,	 ao	 realizarem	 negociações	
diretamente	 com	 os	 Participantes,	 o	 fazem	 por	 sua	 conta	 e	 risco,	 isentando	
HORBACH	de	qualquer	responsabilidade.	

HORBACH	 respeita,	 na	 administração	 do	 Site,	 os	 direitos	 de	 propriedade	
intelectual	de	 terceiros	e	 impõe	 igual	observância	aos	Participantes.	Portanto,	
ao	 enviar	 qualquer	 conteúdo	 ou	 informação	 para	 o	 Site,	 incluindo	 textos,	 tais	
como	 comentários,	 fotografias,	 ilustrações,	 vídeos,	 arquivos	 de	 áudio	 e	 outros	
materiais,	 o	Participante	 declara	 autorizar,	de	 forma	gratuita	 e	 exclusiva	para	
fins	de	divulgação	no	Site,	o	uso	do	material	por	HORBACH,	enquanto	perdurar	
sua	vinculação	ao	sítio	Terra	Experts.		

Enquanto	 se	 comprometem	 a	 cumprir	 todas	 as	 leis	 nacionais	 e	 internacionais	
referentes	 aos	 Direitos	 de	 Propriedade	 Intelectual,	 HORBACH	 e	 os	
Participantes	reconhecem	e	declaram	que	em	qualquer	contribuição	submetida	
ao	Site,	o	material	correspondente	é	de	sua	exclusiva	criação,	não	constituindo	
violação	 de	 direitos	 autorais,	 marcas,	 segredos,	 direitos	 de	 personalidade,	
incluindo	 honra,	 intimidade,	 vida	 privada	 e	 a	 imagem	 das	 pessoas,	 direitos	
patrimoniais	e	quaisquer	outros	direitos	de	terceiros.	

Todo	conteúdo	disponibilizado	pelos	Participantes	no	Site	constitui	informação	
que,	 por	 sua	 natureza	 e	 característica,	 é	 pública,	 aberta	 e	 não	 confidencial.	 Ao	
revelar	 dados	 pessoais,	 tais	 como	 seu	 nome	 e	 endereço	 de	 e‐mail,	 bem	 como	
atividades	 profissionais,	 o	 Participante	 aceita	 e	 compreende	 que	 essas	
informações	podem	ser	coletadas	e	usadas	por	terceiros,	sem	que	seja	imputável	
qualquer	responsabilidade	por	parte	de	HORBACH.		

Os	Participantes	reconhecem	que	a	marca	“Terra	Experts”	é	de	propriedade	e	
de	uso	exclusivo	por	parte	de	HORBACH,	comprometendo‐se	a	somente	utilizá‐
la	mediante	expressa	autorização	da	proprietária,	a	qual	estará	vinculada	à	sua	
efetiva	 participação	 no	 planejamento	 e/ou	 supervisão	 dos	 serviços	
desenvolvidos	pelos	Participantes.	

HORBACH	 se	exime	de	qualquer	responsabilidade	por	prejuízos	resultantes	de	
qualquer	interrupção,	erro	ou	mau	funcionamento	do	Site.	

O	presente	documento	é	disciplinado	e	deverá	ser	interpretado	segundo	as	 leis	
da	República	Federativa	do	Brasil,	em	especial	o	Código	Civil,	e	todas	as	disputas,	
ações	 e	 outros	 assuntos	 relacionados	 serão	 dirimidos	 de	 acordo	 com	 essa	
legislação,	 especificamente	 no	 Fórum	 da	 Comarca	 de	 Porto	 Alegre	 –	 RS,	 que	
desde	 logo	 se	 apresenta	 como	 fórum	 eletivo	 aceito	 por	 HORBACH,	 pelos	
Participantes	e	pelos	Usuários	do	sítio	eletrônico.	


