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TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Termo de Uso  
 
O portal da Maracanã foi cuidadosamente elaborado e pensado para atender seus 
usuários, sendo de propriedade única e exclusiva da Maracanã, estando 
disponíveis seus Termos e Condições para utilização. Ao utilizá-lo, considera-se 
que o usuário estará manifestando concordância com estes Termos e Condições, 
independente de cadastramento. 
 
Considera-se usuário toda a pessoa física ou jurídica, cadastrada ou não, que faz 
uso do Portal e dos links disponibilizados por meio do 
endereço www.maracana.com.br, sendo certo que a responsabilidade pela 
veracidade dos dados pessoais fornecidos no momento do cadastramento cabe 
ao usuário. 
 
A Maracanã se esforçará para manter as informações e materiais contidos neste 
Portal tão precisos, atualizados e completos quanto possível. No entanto, a 
informação contida neste portal poderá ser atualizada ou modificada 
periodicamente, a qualquer momento, de forma unilateral. Desta forma, ao 
navegar por este portal, o usuário aceita se guiar pelos Termos e Condições 
vigentes na data, e, portanto, deve verificá-los previamente cada vez que visitar 
o mesmo. 
 
A utilização que os usuários fazem do Portal não será objeto de controle direto 
pela Maracanã, sendo de responsabilidade do usuário a forma como utiliza o 
portal e se está em conformidade com a Lei, com os presentes Termos e 
Condições de uso, com a moral e os bons costumes, os princípios gerais de direito 
e a ordem pública, atendendo ao dever objetivo de cuidado. 
 
O usuário responderá pelos danos e prejuízos de qualquer natureza que a 
Maracanã possa sofrer em conseqüência do descumprimento de qualquer uma 
das obrigações a que fica submetido por estes Termos e Condições Gerais de Uso. 
Salienta-se que todos os arquivos vinculados ao portal como logotipo, 
fotografias, imagens e som, textos e serviços disponíveis são de propriedade 
exclusiva da Maracanã - protegidos por direitos autorais ou outros direitos de 
propriedade intelectual - sendo vedado copiar, distribuir, transmitir, modificar, 
usar comercialmente ou indevidamente qualquer conteúdo, inclusive códigos-
fonte, sob pena das sanções previstas na legislação em vigor, sendo assumido 
pelo usuário toda e qualquer responsabilidade - de caráter civil e/ou criminal - 
pela utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas, obras, enfim, 
de todo e qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial deste portal. 
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A Maracanã não se responsabiliza pelo uso de seu portal ou pelo acesso a links 
nele indicados, bem como por atos praticados por usuário que tenham por base 
informações obtidas no portal e em links nele disponibilizados. Nesse mesmo 
sentido, a Maracanã não se responsabiliza pelo conteúdo e pelas políticas e 
práticas de privacidade dos sites que apontam para o este portal e daqueles para 
os quais se aponta. 
 
O usuário não poderá utilizar nenhum dado presente no portal com finalidade 
publicitária, direta ou indiretamente, ou em qualquer outra finalidade comercial, 
sem a prévia solicitação e consentimento da Maracanã. O usuário deverá se abster 
de utilizar qualquer espaço concedido no portal para a postagem de mensagens 
que guardem semelhança com o spam, inclusive através da postagem de links e 
outras informações em espaços abertos para comentários, obituário e blog, dentre 
outros.  
 
O usuário também não poderá coletar quaisquer dados de terceiros através do 
site, para finalidades comerciais, de publicidade ou outras finalidades que não 
aquelas da interação regular e normal propostas pela Maracanã. A violação das 
presentes determinações sujeita a parte infringente a ser responsabilizada 
perante a Maracanã por lucros cessantes e danos emergentes. 
 
Ante as características inerentes ao ambiente da internet, a Maracanã não se 
responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão, transmissões de 
computador incompletas ou que venham a falhar, bem como por falha técnica de 
qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico 
de qualquer rede, “hardware” ou “software”. 
 
É de inteira responsabilidade do usuário manter o ambiente de seu computador 
seguro, com o uso de ferramentas disponíveis como antivírus e firewall, entre 
outras, de modo a contribuir na prevenção de riscos eletrônicos, visto que a 
Maracanã não controla nem garante a ausência de vírus nem de outros elementos 
nos conteúdos que possam produzir alterações em seu sistema de informática 
(software e hardware) ou nos documentos eletrônicos e arquivos armazenados 
em seu sistema de informática, bem como dos sistemas de informática, 
documentos eletrônicos ou cadastros de usuários. 
 
A Maracanã não tem qualquer conhecimento ou ingerência sobre conteúdo que 
for postado por seus usuários, não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, 
por suas consequências. Dessa forma, o usuário será o único responsável pelo 
conteúdo que inserir e/ou compartilhar no portal, que deverá respeitar a moral, 
a ética, os bons costumes e os direitos de terceiros, bem como a legislação 
nacional em vigor.  
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São terminantemente proibidas no ambiente desse portal mensagens, textos, 
imagens e inserção de qualquer tipo de itens indecorosos, preconceituosos, 
desrespeitosos, discriminatórios, injuriosos, caluniosos, difamatórios e/ou que, 
de qualquer forma, atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, 
a moral, a integridade ou qualquer outro direito personalíssimo, sua 
nacionalidade, etnia, preferência política ou religião, bem como que atentem 
contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente 
e/ou que constituam qualquer espécie de plágio. Os usuários do portal ficam 
cientes que responderão judicialmente por todo e qualquer dano causado pela 
infração a estas normas de conduta.  
 
Quaisquer reclamações de terceiros serão de responsabilidade do usuário, que 
deverá assumir todas as responsabilidades legais e processuais com relação à 
reclamação, principalmente no que tange a interação por meio dos canais de 
obituário e blog. O usuário fica ciente que a Maracanã denunciará todas e 
quaisquer lides, litígios e disputas no qual for envolvido por conta de conteúdos 
e condutas submetidos ou perpetradas por usuários ou terceiros, na medida 
permitida pela lei, de modo a não mais ser parte da lide, litígio ou disputa.  
 
A Maracanã também se faculta o direito de chamar ao processo qualquer usuário, 
em razão de quaisquer ações originárias de sua conduta e conteúdo submetido. 
Faculta-se também o direito de responsabilizar diretamente o usuário 
perpetrador da conduta abusiva, valendo-se para isso de todos os recursos 
legalmente possíveis, incluindo direito de regresso, dentre outros. Para tanto, a 
Maracanã irá se valer dos dados de registro bem como quaisquer outros dados 
técnicos que permitam identificar o usuário, ficando desde já ciente disso o 
usuário ou terceiros afetados, que não poderão alegar qualquer violação de 
privacidade nesses casos.  
 
As informações publicadas neste portal e outros canais que venham a ser 
disponibilizados pela Maracanã são consideradas não-confidenciais, 
renunciando o usuário a qualquer direito de propriedade sobre os referidos 
envios, reconhecendo o direito irrestrito da Maracanã de utilizá-los em qualquer 
meio, agora e no futuro, sem notificação, remuneração ou qualquer outra 
obrigação por parte da Maracanã.  
 
O usuário declara, por meio da presente, ciência que qualquer opinião ou 
manifestação realizada, ainda que fora do ambiente do portal da Maracanã, mas 
que a ela diga respeito deverá ser respeitoso e não ofensivo ou atentatório à moral 
ou aos bons costumes, sendo certo que a Maracanã, a qualquer tempo, se valer 
de todos os meios para preservar seu bom nome e reputação comercial, inclusive 
por meio de processo por danos morais e patrimoniais, se assim entender cabível. 
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Política de Privacidade 
 
A Política de Privacidade da Maracanã foi elaborada para reafirmar o 
compromisso com a segurança e a privacidade das informações coletadas de seus 
usuários do site www.maracanã.com.br, abrangendo tratamento dado pela 
Maracanã às informações capazes de identificar os usuários, coletadas quando 
estes estão em seu portal na internet ou que venham a compor bases de dados 
eletrônicos da empresa. 
 
É importante esclarecer que a Maracanã coleta informações pessoais capazes de 
identificar os usuários, como textos e imagens, quando estes se cadastram neste 
portal, quando participam das promoções disponibilizadas e quando entram em 
contato pelos canais de atendimento ao usuário. 
 
Para cada uma das modalidades de coleta de dados poderão ser solicitadas 
diferentes informações, de acordo com a finalidade da coleta. Assim, os usuários 
serão informados sobre os dados que estão sendo coletados, ficando a seu critério 
fornecê-los ou não. 
 
O portal da Maracanã se utiliza de cookies para melhorar a experiência do 
usuário, permitindo a adequação e personalização de páginas ao perfil do 
usuário. Todavia, o próprio usuário pode configurar seu navegador para não ser 
rastreado, evitando a captura de informações sobre a sua navegação durante uma 
visita. 
 
As informações coletadas em razão da utilização do portal pelo usuário serão 
utilizadas para garantir a devida prestação de serviços oferecida por meio da 
Maracanã, para aprimorar a experiência do usuário, para a customização dos 
serviços, para a oferta de conteúdo específicos aos usuários, para o 
desenvolvimento de produtos e serviços, bem como para fins publicitários e 
estatísticos. 
 
Desse modo, o aceite ao presente Termo pelo Usuário importa no 
reconhecimento de que suas informações coletadas poderão ser utilizadas para 
os fins indicados neste documento. 
 
A inserção de dados pessoais do usuário no site da Maracanã é absolutamente 
facultativa, cabendo ao usuário, portanto, decidir pelo fornecimento de seus 
dados pessoais, declarando conhecer e aceitar os termos desta Política, ciente que 
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todos os dados pessoais coletados serão incorporados ao banco de dados da 
Maracanã. 
 
Considerando a vulnerabilidade do espaço eletrônico, o usuário reconhece que 
não se pode ter expectativa de segurança total na Internet com relação a invasão 
de websites, roubo, adulteração ou eliminação de dados, e outros atos ilícitos. No 
entanto, a Maracanã imprimirá os maiores esforços para manter a integridade e 
a confidencialidade das informações que forem fornecidas em seu portal, 
mediante a utilização de tecnologias para segurança de aplicações via web, não 
sendo, no entanto, responsável pelos danos decorrentes do seu acesso e/ou 
utilização por terceiros estranhos, seja dolosa ou culposamente. 
 
Com exceção de determinação legal ou judicial, as informações dos usuários não 
serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para 
as quais foram coletadas pela Maracanã, sendo estas informações restritas a 
funcionários e pessoas autorizadas para este fim. Empregados e/ou pessoas 
autorizadas que se utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo a 
Política de Privacidade do portal, estarão sujeitos às medidas disciplinares e 
legais cabíveis. 
 
O usuário garante a veracidade e a exatidão dos dados pessoais que fornecer 
neste site, assumindo a correspondente responsabilidade caso não sejam exatos. 
A Maracanã não assume qualquer responsabilidade em caso de inexatidão dos 
dados pessoais introduzidos pelo usuário neste site. 
 
Importante observar que o portal da Maracanã poderá ter acesso a links para 
portais externos cujos conteúdos e políticas de privacidade não são de 
responsabilidade da Maracanã. Assim, recomendamos que, ao serem 
redirecionados para sites externos, os usuários consultem sempre as respectivas 
políticas de privacidade antes de fornecerem seus dados ou informações. 
 
Lembramos que esta Política de Privacidade está sujeita a constantes melhorias e 
aprimoramentos. Assim, recomendamos sua leitura periódica. 
 
A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer das cláusulas e 
condições do presente Termo de Uso e Privacidade não constituirá novação das 
obrigações aqui estipuladas e tampouco impedirá ou inibirá a exigibilidade das 
mesmas a qualquer tempo pela Maracanã.  
 
Para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao conteúdo deste portal, fica desde já 
estabelecida a aplicação das leis da República Federativa do Brasil, 
independentemente do país de onde tenha ocorrido o acesso. Quaisquer disputas 
ou controvérsias judiciais oriundas de atos praticados no âmbito deste portal por 
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seus usuários, inclusive com relação ao descumprimento dos Termos de Uso e 
Política de Privacidade ou violação de direitos de terceiros serão processadas no 
Foro da Comarca do Rio de Janeiro.  
 
Em caso de perguntas ou sugestões, enviar e-mail para 
atendimento@maracana.com.br. 
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