
TERMOS DE USO

Seja bem-vindo ao Projeto Liane (a “Plataforma” ou “Liane”).

Por favor, leia atentamente os termos e condições abaixo estipulados (“Termos de Uso”) para
que você possa usufruir de nossa Plataforma e de todos os serviços disponibilizados de maneira
adequada.

Caso você não concorde com quaisquer dispositivos dos Termos de Uso, não acesse
nem utilize a nossa Plataforma. Seu acesso e utilização representa sua aceitação
integral e incondicional aos Termos de Uso. A Política de Privacidade integra os
presentes Termos de Uso.

Definições

“Instituto Update” é uma associação constituída e validamente existente de acordo com as leis
da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.340.661/0001-97, com sede
na Rua Arapiraca, 228, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-020, é uma pessoa jurídica de
direito privado responsável pela Liane.

“Apoiadores” são as pessoas físicas que acessam e disponibilizam ativamente seus dados e as
pessoas físicas que seguem as páginas de candidatos, políticos, partidos políticos, movimentos
sociais ou organizações sociais em redes sociais, como o Facebook e Instagram.

“Campanhas” são as pessoas, físicas ou jurídicas, que representam os candidatos, políticos,
partidos políticos ou seus representantes legais ou pessoas devidamente autorizadas por estes.

“Usuários” são todos os usuários da Liane, incluindo Apoiadores e Campanhas.

A Liane

A Liane é uma caixa de tecnologias e metodologias abertas para impulsionar campanhas de
renovação política na América Latina que organiza a inteligência que vem se produzindo no
campo político e disponibiliza tecnologias digitais com o objetivo de aumentar a competitividade
de campanhas eleitorais de baixo custo e alta intensidade.

A Liane disponibiliza um sistema por meio do qual Campanhas organizam as informações e
dados interações de Apoiadores com as suas respectivas páginas em redes sociais,
expandindo o alcance de suas campanhas e potencializando as redes de apoio.

Funcionalidades

Conforme exposto acima, a Liane é uma plataforma que busca aumentar a competitividade de
campanhas eleitorais de baixo custo e alta intensidade, por meio da qual se realiza:

a. Uso de interfaces de programação de aplicativos (também chamadas de APIs, ou
“Application Programming Interface”) disponibilizadas pela empresa META para coletar e



armazenar na Plataforma todo e qualquer tipo de interação dos Apoiadores com as
publicações abertas nas respectivas páginas das Campanhas nas redes sociais Facebook
e Instagram;

b. Desenvolvimento de estudos internos sobre os interesses, comportamentos e
demografia dos Usuários para compreender melhor suas preferências para aprimorar a
Plataforma;

c. Classificação e agrupamento de dados de Usuários, assim como consolidar dados
estatísticos a respeito desses e das operações realizadas, inclusive para definir a
composição da base de Usuários, do site e o volume de tráfego em nossos servidores.

O Instituto Update não dá qualquer garantia às Campanhas de que a Plataforma manterá
disponível suas informações de forma ininterrupta.

As funcionalidades disponibilizadas na Plataforma poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas
ou extintas, a qualquer momento, a exclusivo critério do Instituto Update, independentemente
de aviso prévio às Campanhas.

Do Cadastro

A Plataforma poderá ser utilizada por qualquer pessoa. No entanto, algumas funcionalidades
podem estar disponíveis somente a alguns tipos de Usuários (como por exemplo, as
Campanhas). Para utilizar as funcionalidades disponibilizadas pela Plataforma, as Campanhas
deverão estar devidamente cadastradas na Plataforma. Apenas será confirmado o
cadastramento da Campanha para aquele que preencher todos os campos do cadastro
indicados como obrigatórios, bem como aceitar esse Termos de Uso e a Política de Privacidade.
A Campanha deverá completar o cadastro com informações exatas, precisas e verdadeiras.

NO MOMENTO DO CADASTRO, O INSTITUTO UPDATE NÃO FAZ QUALQUER VERIFICAÇÃO
QUANTO À AUTENTICIDADE DOS DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. ASSIM, ESTES
DEVERÃO ARCAR ISOLADAMENTE COM QUALQUER DECLARAÇÃO FALSA OU OMISSA QUE
POSSA GERAR PREJUÍZOS AO INSTITUTO UPDATE OU A TERCEIROS, INCLUINDO
APOIADORES. DE TODO MODO, CASO O INSTITUTO UPDATE TOME CIÊNCIA DE QUALQUER
DADO CADASTRAL FALSO OU OMISSO, PODEREMOS EXCLUIR O CADASTRO.

As Campanhas são as únicas responsáveis pelas atividades que ocorrem em seu cadastro,
devendo guardar sua senha de acesso em local seguro, bem como notificar o Instituto Update
imediatamente sobre qualquer violação de segurança, perda de senha ou uso não autorizado de
seu cadastro. Caberá à Campanha informar à administração da Plataforma acerca de quaisquer
alterações nas informações fornecidas quando do respectivo cadastro, devendo mantê-las
sempre atualizadas.

Instruções de Uso

Sem prejuízo das demais obrigações descritas nestes Termos de Uso, as Campanhas se
comprometem a:
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a. Cumprir integralmente a legislação eleitoral aplicável;

b. Não produzir ou disseminar desinformação em contextos políticos e sociais de interesse
da sociedade;

c. Não inserir informações e dados falsos na Plataforma;

d. Informar os Apoiadores, de maneira detalhada, sobre o uso de tecnologias para fins
eleitorais, o que inclui mas não se limita a softwares, aplicativos, infraestrutura
tecnológica, serviços de análise de dados, profissionais e empresas envolvidas na
construção e consultoria de tecnologias;

e. Informar os Apoiadores, de maneira detalhada, sobre o uso de robôs;

f. Não manipular a percepção do público sobre a discussão política realizada a partir da
criação e do uso de perfis falsos;

g. Fomentar a liberdade de expressão e crítica dos cidadãos, sobretudo no período
eleitoral.

Limitação de Responsabilidade

O uso da Plataforma pelo Usuário corre por sua conta e risco. Em nenhuma circunstância o
Instituto Update ou qualquer outra parte envolvida na criação, produção e divulgação da
Plataforma será responsável por quaisquer danos (incluindo, entre outros, danos de qualquer
natureza, lucros cessantes e danos emergentes) decorrentes do seu acesso e uso, incapacidade
de acesso e uso da Plataforma bem como de seu conteúdo.

O INSTITUTO UPDATE SE EXIME E SE EXONERA, EM TODA A EXTENSÃO PERMITIDA
PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR PERDAS E
DANOS DE QUALQUER NATUREZA, QUE POSSAM DECORRER DA FALTA DE
CONTINUIDADE OU FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA. O INSTITUTO UPDATE NÃO
FORNECE QUALQUER GARANTIA COM RELAÇÃO AO CONTEÚDO E SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA E NÃO GARANTE QUE A PLATAFORMA ESTARÁ
DISPONÍVEL DE FORMA ININTERRUPTA OU LIVRE DE QUAISQUER ERROS.

O INSTITUTO UPDATE NÃO É NEM SERÁ RESPONSÁVEL (I) PELA QUALIDADE DA
CONEXÃO DO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVO MÓVEL DO USUÁRIO À INTERNET
EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, (II) PELA DISPONIBILIDADE OU NÃO DOS
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PRESTADOS POR TERCEIROS, (III) PELA
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS
ACIMA MENCIONADOS EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DA CONFIGURAÇÃO
TÉCNICA DO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVO MÓVEL DOS USUÁRIOS, (IV) PELA
DESOBEDIÊNCIA DE OUTROS USUÁRIOS AOS TERMOS DE USO AQUI
ESTABELECIDOS, (V) POR QUAISQUER DANOS SOFRIDOS PELOS USUÁRIOS EM
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RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA, E (VI) PELA REPARAÇÃO DE DANOS DE
QUALQUER NATUREZA CAUSADOS PELA QUEBRA DE PRIVACIDADE OU SEGURANÇA
DE DADOS DOS USUÁRIOS DURANTE A CONEXÃO DE SEU DISPOSITIVO MÓVEL À
INTERNET ATRAVÉS DE TERCEIROS.

O Usuário reconhece e concorda que o Instituto Update terá direito de suspender o seu acesso
à Plataforma a qualquer momento e sem notificação prévia, inclusive como medidas prudentes
ou técnicas, caso determine que as obrigações do Usuário previstas nestes Termos de Uso não
são atendidas ou em caso de problemas técnicos relevantes que afetem o desempenho da
Plataforma.

Infrações

As Campanhas que infringirem os presentes Termos de Uso serão responsabilizadas pelos danos
e prejuízos de qualquer natureza que o Instituto Update venha a sofrer ou aqueles causados a
terceiros, sem limitação.

Na hipótese de qualquer Apoiador considerar que a Plataforma esteja sendo utilizada de forma
indevida, o Apoiador poderá enviar uma comunicação, através do endereço eletrônico
contato@liane.camp, informando a especificação da suposta atividade irregular ocorrida na
Plataforma, incluindo, sem limitação, a descrição dos fatos ou circunstâncias que revelam o
caráter irregular de tal atividade.

Uma vez recebida tal comunicação, a Liane apurará o ocorrido e informará as Campanhas das
medidas cabíveis aplicáveis.

Alterações nos Termos

O Instituto Update pode, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, modificar, alterar ou de
outra forma atualizar os presentes Termos de Uso. Em caso de modificação, o Instituto Update
irá disponibilizar um aviso na Plataforma, além de informar o Usuário por e-mail que os novos
termos de uso entrarão imediatamente em vigor. Caso não concorde com os termos alterados, o
Usuário deverá deixar de acessar a Plataforma. O acesso e utilização da Plataforma após a
publicação das alterações representa a aceitação integral e incondicional aos novos Termos de
Uso. Caso as alterações sejam significativas, podemos requerer um novo consentimento como
condição à sua contínua utilização da Plataforma. Caso o Usuário não concorde com a alteração
realizada, deverá se descadastrar da Plataforma, sem qualquer penalidade.

A disponibilização da Plataforma tem duração indeterminada e o Instituto Update reserva-se ao
direito de terminar, suspender ou interromper unilateralmente e a qualquer momento, sem
necessidade de prévio aviso ou posterior a disponibilização da Plataforma.

Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões e/ou reclamações poderão ser feitas pelo e-mail
contato@liane.camp.
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