
 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO LEGAL 

1. Objetivo: o presente Termo e Condições de Uso LEGAL estabelece as condições 

de acesso e uso pelos usuários da rede wireless disponibilizados pela WiFi 

LEGAL à rede atualmente acessada. 

Observação: o uso do serviço de navegação através da internet sem fio por 

parte do usuário, constitui o acordo em cumprir e seguir todos os termos aqui 

apresentados. 

 

2. O usuário manifestará sua concordância com as disposições do presente termo, 

aderindo a todas as suas condições, no momento em que acessar quaisquer 

informações ou serviços disponibilizados quando da utilização da rede. 

 

3. Mediante o aceite, a WiFi LEGAL compromete-se a conceder ao usuário acesso à 

utilização da rede sem fio, podendo a LEGAL, quanto ao aspecto de violação ou 

uso indevido dos recursos, proceder ao bloqueio ou cancelamento de acesso do 

usuário, caso seja detectado o uso em desconformidade com o estabelecido e 

que tenha ou não causado dano considerável aos serviços disponibilizados pela 

rede wireless e/ou à LEGAL e a outros usuários. 

 

4. Locais de acesso: A rede sem fio estará acessível nos ambientes cobertos por 

sinal WiFi, acessando o hotspot e o acesso à internet fornecido pela WiFi LEGAL. 

 

5. Requisitos de software e hardware: para acessar a rede wireless é necessário, 

como requisito mínimo ter um computador pessoal, notebook, tablet, 

smartphone ou qualquer outro dispositivo com placa wireless. 

 

6. Utilização da rede WiFi: para ter acesso à rede WiFi LEGAL, o solicitante deverá 

fazer o login pelo CADASTRO LEGAL ou por LOGIN SOCIAL, fornecendo 

informações verdadeiras, atualizadas e completas, conforme solicitado. 



 

 

 

7. A partir do momento em que for concedido o acesso à rede WiFi, a utilização 

será de sua inteira responsabilidade, em caráter de extrema confidencialidade, 

devendo ainda o usuário obedecer à legislação vigente; 

8. É expressamente proibido o acesso e o uso da rede WiFi para a prática de 

quaisquer atos ilegais, acessando conteúdos impróprios como pedofilia, armas e 

drogas. 

 

9. O usuário deve manter os seus dispositivos atualizados com patches de 

segurança, antivírus atualizado. É de responsabilidade do usuário não efetuar 

downloads de programas ilegais, ilícitos ou que contenham qualquer tipo de 

vírus. 

 

10.  Não é permitido ao usuário qualquer tentativa de acesso não autorizado em 

nossos servidores, redes e contas de outros usuários. 

 

11.  Não é permitido ao usuário tentar interferir no serviço de qualquer outro 

usuário, servidor ou rede, incluindo ataque do tipo “negativa de acesso”, 

provocando congestionamento nas redes WiFi e sobrecarregando os hotspots. 

 

12.  Recomenda-se aos usuários que não sejam alteradas as configurações básicas 

de rede (ip, gateway, dns), fazendo somente solicitação do suporte técnico. 

Qualquer alteração feita no dispositivo do usuário é por sua conta e risco. 

 

13.  É proibida a instalação de outros access points nas dependências do 

estabelecimento ou veículo, uma vez que o serviço WiFi pode ser prejudicado em 

sua qualidade de sinal aos demais usuários. 

 

14.  É vedado ao usuário utilizar informações falsas de e-mail ou identificação. 

 



 

 

 

15.  Violação das Regras: consideram-se violadas as regras de utilização da rede 

wireless quando: 

15.1  o usuário mostrar, armazenar ou transmitir texto, imagens ou sons que 

possam ser considerados abusivos ou ofensivos. 

15.2  utilizar o acesso à internet para instigar, ameaçar ou ofender, abalar a 

imagem, invadir a privacidade ou prejudicar outros usuários da rede; 

15.3  violar ou tentar violar os sistemas de segurança, quebrando ou tentando 

adivinhar a identidade eletrônica de outro usuário, senha ou outros 

dispositivos de segurança; 

15.4  provocar a interferência em serviços de outros usuários ou o seu bloqueio, 

causando congestionamento da rede de dados ou inserindo vírus; 

15.5  tentar causar a indisponibilidade dos serviços e/ou destruição de dados ou 

engajar-se em ações que possam ser caracterizadas como violação da 

segurança computacional; 

 

16.  Responsabilidades 

16.1 a WiFi LEGAL não se responsabiliza por danos de software ou hardware 

causados em qualquer equipamento que utiliza este serviço, tais como a perda 

de dados, roubo de informações, violação de acesso, problemas de software ou 

sistema operacional e queima de dispositivos; 

16.2 o usuário será responsabilizado por qualquer dano causado à rede que 

estiver a utilizar; 

16.3 a WiFi LEGAL é a única responsável e habilitada a realizar a configuração e 

instalação de rádio bases que possam prover acesso à rede; 

16.4 a WiFi LEGAL poderá intervir e interromper acessos para manutenções na 

rede a qualquer momento sem comunicação prévia; 

16.5 a WiFi LEGAL se reserva o direito de suspender o acesso do equipamento 

que estiver consumindo excessivamente o link de internet devido à presença de  

 



 

 

 

programas maliciosos nos equipamentos autorizados, tais como: vírus, spyware, 

worm, entre outros; 

16.6 por questões de segurança, não é permitido o uso da rede sem fio para 

acesso à conteúdo pornográfico, pirataria de software de áudio, vídeo e 

transmissão de qualquer material que possa violar questões de direito autoral; 

16.7 recomenda-se evitar de fazer downloads de vídeos; 

16.8 é recomendável também que os usuários não acessem sites não seguros, 

uma vez que a WiFi LEGAL não se responsabiliza pelos prejuízos que possam vir 

a ocorrer nos equipamentos; 

16.9 não é permitido ao usuário efetuar tentativas de spoofing, clonagem ou 

quaisquer outros tipos de ataque desta categoria, tampouco de invasão a outros 

computadores ou redes com propósitos ilegais, com ou sem sucesso; 

16.10 é terminantemente proibido desenvolver, manter, utilizar ou divulgar 

dispositivos que possam causar danos aos sistemas e às informações 

armazenadas, tais como criação e propagação de vírus, worms ou spyware, 

criação e utilização de sistemas de criptografia que causem ou tentem causar a 

indisponibilidade dos serviços e/ou destruição dos dados, e ainda, engajar-se em 

ações que possam ser caracterizadas como violação da segurança 

computacional; 

16.11 é terminantemente proibido utilizar os recursos computacionais da WiFi 

LEGAL para fins comerciais ou políticos, tais como mala direta ou disparo de e-

mails; 

 

17.  Lei aplicável e jurisdição 

 As partes elegem o foro da cidade de São Paulo em detrimento de qualquer 

outro, para dirimir quaisquer questões oriundas dos termos e condições de uso. 
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