Versão 2019-07-19

Termos de Uso

Ao baixar qualquer Livro Digital da JusPredict, denominado de ebook neste documento, ou ao
realizar o teste (quiz) Desafio IA vs. Especialista da JusPredict, denominado de Teste neste
documento, declaro concordar com os termos descritos nesse documento.
Declaro estar ciente de que a JusPredict é detentora dos Direitos Autorais dos ebooks. Ao
utilizar o conteúdo de qualquer ebook da JusPredict, declaro que citarei a fonte da seguinte
maneira: Autor. Título. Ano. URL., por exemplo: JusPredict. O poder da tecnologia em prever o
futuro. 2019. http://juspredict.com.br.
A JusPredict não autoriza a utilização do Teste para fins de predição de decisões judiciais. A
utilização do referido teste tem o objetivo específico de promover a ferramenta de predição
JusPredict Oraculum. O Teste corresponde a uma série de perguntas e respostas que foram
aplicadas à JusPredict Oraculum quando treinada com uma parte dos Acórdãos do Tribunal de
Justiça de Alagoas.
A JusPredict não disponibiliza suporte ao usuário quanto ao ao Teste nem oferece demais
garantias tais como disponibilidade de acesso, isenção de eventuais problemas de software
(bugs) e/ou demais qualidade de serviço como velocidade de acesso, disponibilidade de conexão
de rede, etc.
O Teste deve ser utilizado por próprio risco do usuário.
Os dados do Teste e/ou fornecidos pela JusPredict não podem ser utilizados como dados de
entrada para quaisquer outros sistemas de informáticas, inclusive, para treinar demais sistemas
de inteligência artificial.
Os dados do Teste e/ou fornecidos pela JusPredict não podem ser extraídos através de
programas de computador tais como robôs, crawlers, scrapers, etc.
O Teste só pode ser respondido por seres humanos, ou seja, o Teste não pode ser respondido
por outros programas de computador.
Ao realizar o Teste, declaro estar prestando informações verdadeiras que me são solicitadas,
tais como nome, endereço de e-mail, telefone, profissão, etc., assim como declaro responder o
Teste apenas com o meu conhecimento, ou seja, sem consultar bases de jurisprudência,
terceiros, demais sistemas de informática, etc.
Ao baixar qualquer ebook ou ao realizar o Teste, autorizo que a JusPredict envie-me
informações promocionais pelos meios de contato informados.
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A JusPredict reserva-se no direito de excluir o acesso a ebooks ou ao Teste discriminadamente,
sem aviso prévio e/ou sem implicar o pagamento de multas aos usuários.
A JusPredict poderá alterar os Termos de Uso unilateralmente e sem aviso prévio e sem
consulta aos usuários. Em caso de conflito de diferentes versões dos Termos de Uso, sempre
prevalecerá a versão mais atual.
Esse documento não tem relação com demais contratos entre a JusPredict e pessoas físicas ou
jurídicas.
A realização do Teste implica isentar a JusPredict e seus funcionários de qualquer processo ou
ação judicial que possa estar relacionado à utilização de qualquer ebook ou do Teste ou à
violação destes Termos de Uso, inclusive qualquer responsabilidade e eventuais despesas
oriundas de danos, processo, perdas, custos processuais, reivindicações e honorários
advocatícios.

