
Termos de Uso - Rotas Brasil

1. DO ACEITE
Seja bem vindo ao Rotas Brasil. Este documento dispõe sobre as condições de uso

do site e do aplicativo, fazendo-se necessário por parte do usuário a revisão minuciosa
desses termos antes da utilização. Ao processar, consumir ou utilizar as informações de
nossas plataformas, o usuário assume que leu, entendeu e concorda em ficar vinculado por
estes termos e a cumprir todas as Leis aplicáveis e Regulamentos de controle de dados
vigentes no país, reconhecendo que aceita os termos e as condições estabelecidas neste
documento, sendo esta uma condição imposta a todos os usuários e visitantes.

O Rotas Brasil pertence e é operado pela ABREU & WEBER LTDA, com o nome
fantasia CRAW SISTEMAS, pessoa jurídica de direito privado com sede em Ponta Grossa -
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.763.302/0001-99. Dessa forma, caso o usuário
não concorde ou "NÃO" esteja de acordo com esses “TERMOS DE USO”, não utilize o site e
nem faça uso dos serviços oferecidos por ele.

2. VEDAÇÕES (PROIBIÇÕES) DE USO
No que se refere ao uso de nossos serviços, você concorda em:
1 - Utilizar o Rotas Brasil, por meio de site ou aplicativo para dispositivo móvel, e

todos os serviços relacionados a ele, somente se tiver capacidade de celebrar contratos
legalmente válidos sob a legislação aplicável no Brasil ou no seu país de origem. Este
serviço não está disponível para usuários menores de 18 anos, nessa situação não utilize-o.
Em todos os aspectos, ao utilizar o serviço, o usuário se auto declara maior de 18 anos de
idade, possuindo capacidade jurídica plena

2 - Não utilizar e/ou receber serviços se isso representar qualquer tipo de ilegalidade
ou infração a qualquer legislação vigente no seu país de origem. Caso isso ocorra, será de
sua total responsabilidade o ônus resultante dessa ação.

3. TIPO DE SERVIÇO
O Rotas Brasil oferece aos usuários e visitantes a consulta de rotas e cálculo de

custos com pedágios e combustível, para carros, caminhões, ônibus e motos. Esse serviço é
prestado em dois contextos:

● Gratuitamente, quando a consulta e cálculo dos pedágios é realizada diretamente
pelo site ou aplicativo, podendo os usuários e visitantes fazer, ou não, cadastro para
utilização desse serviço.

● Por meio de API, sendo possível a consulta de rotas e cálculo de custos com
pedágios e combustível integrada a outros sistemas. Nesse caso, é necessário que o
usuário realize um breve cadastro preenchendo seu e-mail, senha e telefone, com
objetivo de gerar um Token para que receba, uma única vez, 50 créditos de
bonificação para poder realizar consultas e testes do produto. Após o término
desses 50 créditos, esse serviço somente será prestado mediante a compra de
PACOTES DE CRÉDITOS, a serem adquiridos pelos canais de venda oferecidos pela
plataforma.
Todas as formas de utilização descritas aqui tem como pré-requisito obrigatório a

necessidade de que usuário esteja conectado com a Internet.



Sempre que ocorrer integração de novas funcionalidades ou serviços no site ou
aplicativo, essas incorporações serão incluídas no presente Termo de Uso e apresentadas
ao usuário para novo ACEITE.

4. DO SUPORTE
Em caso de qualquer dúvida, reclamação, sugestão ou problema com a utilização

dos serviços da plataforma Rotas Brasil, não hesite em entrar em contato com o suporte,
por meio do e-mail suporte@rotasbrasil.com.br, telefone fixo (42) 3089-3333 ou celular
(42) 99803-0280. Os atendimentos de clientes e usuários serão realizados de segunda a
sexta das 08:30 às 12h e 13h às 17:30.

5. LINKS
Nossas plataformas podem conter e apresentar alguns links, assim como hyperlinks,

banners publicitários ou botões, direcionando o acesso a websites de terceiros ou aos da
própria CRAW SISTEMAS. Esses domínios ou sites integrados poderão não estar sob o
controle ou monitoramento da CRAW SISTEMAS, não sendo assim de sua responsabilidade
os materiais, informações ou conteúdo publicados, nem tampouco a disponibilidade de
serviço por estes sites prestados. Essas integrações não implicam em relacionamento,
representação ou endosso, patrocínio ou até associação entre a ROTAS BRASIL e os sites
dos respectivos links.

É do usuário a inteira e exclusiva responsabilidade o acesso a esses sites, sendo
assim, deverá ter discernimento, precaução e senso comum na utilização, conferindo suas
respectivas políticas de privacidade e termos de uso, os quais poderão ser diferentes das
cláusulas contidas nos Termos de Uso e na Política de Privacidade do ROTAS BRASIL.
Preservando o posicionamento de não aceitar qualquer responsabilidade por tais políticas
praticadas por esses sites.

6. MARKETING, E-MAILS PROMOCIONAIS E CADASTROS
Nossos usuários concordam em receber, de tempos em tempos mensagens

promocionais, ligações com oferecimento de prestação de serviços e materiais por correio,
e-mail ou qualquer outra forma de contato que você forneceu ao incluir seu número de
telefone e e-mails nos campos específicos para essa finalidade. Caso você não deseje mais
receber esses materiais promocionais ou avisos, basta nos notificar a qualquer momento e
nos comprometemos a seguir e respeitar as legislações vigentes no que se refere à
proteção de dados e consumo do Brasil, conforme consta em nossa Política de Privacidade.

7. RESPONSABILIDADES SITES E DOMÍNIOS DA CRAW SISTEMAS
A ABREU & WEBER LTDA se exime de qualquer ação cometida pelo usuário quando

ele realiza ações de utilização dos serviços com objetivos escusos e de má fé, quando isso
for proibido ou estiver infringindo qualquer Lei vigente no Brasil ou em seu país de origem.

Cabe unicamente ao usuário a responsabilidade por verificar as atualizações e a
devida integridade das informações processadas e geradas antes de sua utilização em
ações de tomadas de decisão pelo usuário, já que, no site e no aplicativo do Rotas Brasil
poderão ocorrer erros, quedas de transmissão, imprecisões técnicas, erros escritos, e em
algumas situações poderá não haver exatidão nas informações processadas, e se faz
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necessário que o usuário sempre verifique se está utilizando uma versão atualizada do
aplicativo ou na plataforma.

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL, DIREITOS AUTORAIS E LOGOTIPOS
O presente Termo de Uso permite a concessão não exclusiva, intransferível e não

sublicenciada no acesso e no uso do site e plataformas, serviços e produtos. A estrutura
eletrônica do site e aplicativos oferecidos, assim como todos os materiais neles incluídos
(como serviços, marcas, logotipos, layouts, gráficos e design de interfaces, arquivos,
ilustrações, arquivos de vídeo, áudio, códigos, programas, banco de dados, conteúdos
escritos) e quaisquer tipo de informações e direitos de propriedade intelectual relacionados
a eles, são de propriedade exclusiva da ABREU & WEBER LTDA, observados os termos da
Lei de Propriedade Industrial(Lei nº 9279/96), Lei de Direitos Autorais (Lei 9610/98) e Lei do
Software (Lei nº 9609/98) adequadamente reservados.

Este Termo de Uso em nenhum aspecto cede ou transfere a qualquer usuário o
direito de propriedade intelectual, apenas a utilização ora permitida e concedida de forma
gratuita e/ou por meio dos serviços de API.

A utilização dos serviços Rotas Brasil é pessoal e intransferível, não sendo permitido
o uso comercial ou não comercial para fins de venda, locação, modificação, adaptações,
cópia, edição, transmissão, exibição pública, publicações e criação de trabalhos derivados.
Tais usos caracterizam violações de direitos de propriedade intelectual da CRAW SISTEMAS,
puníveis nos termos da legislação aplicável.

9. DIREITO DE ALTERAR, SUSPENDER, CANCELAR A CONTA DOS USUÁRIOS.
A ABREU & WEBER LTDA, sem prejuízo das possíveis medidas legais cabíveis

poderá, a qualquer tempo rescindir, suspender, cancelar e alterar permanentemente ou
temporariamente o acesso ao serviço sem aviso prévio e responsabilidade, por qualquer
motivo, inclusive se, em nossa única e exclusiva determinação, seja violado qualquer
disposição destes termos ou qualquer lei ou regulamentação aplicável.

Caso ocorra a detecção de qualquer conduta ou comportamento fraudulento, doloso
ou que atinja ou cause qualquer ferimento de qualquer direito ou dever estabelecido por
legislações vigentes no Brasil ou no país de origem do usuário, a ABREU & WEBER LTDA não
terá qualquer responsabilidade por essas ações ou atos conduzidos pelo nosso serviço, e
seu acesso aos serviço do site será sumariamente suspenso.

10. INDENIZAÇÃO
O usuário ou utilizador dos serviços concorda em indenizar e eximir ABREU &

WEBER LTDA e os seus representantes legais de quaisquer litigâncias, responsabilidades,
demandas, possíveis reclamações ou despesas (incluindo honorários advocatícios ou
despesas de natureza judiciais), realizadas contra eles por qualquer terceiro devido a (ou
decorrentes de) ou em conexão com o uso dos serviços oferecidos.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
No limite total da extensão permitida pela lei aplicável, em nenhum caso ou

circunstância a ABREU & WEBER LTDA será responsável por quaisquer tipo de danos
indiretos, punitivos, incidentais, especiais, consequenciais ou exemplares, incluindo, sem



limitação, danos por lucros cessantes, boa vontade, uso de dados ou outras perdas
intangíveis, decorrentes ou relacionadas ao uso ou incapacidade de usar o serviço.

12. DIREITO DE ALTERAR E MODIFICAR ESSES TERMOS DE USO
Temos a total reserva do direito de alterar, adequar e modificar estes termos ao

longo do tempo, e de tempos em tempos, ao nosso exclusivo critério. Sempre que
modificados, estes termos serão reapresentados para nova aceitação do usuário.

13. PREFERÊNCIA DE LEI E RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E FORO
Estes Termos de Uso, recurso e os direitos aqui descritos e previstos, e todas e

quaisquer demandas, reclamações, conflitos e disputas referentes a ele ou aos seus
serviços, serão regidos, interpretados e aplicados em todos os aspectos única e
exclusivamente de acordo com as leis internas e normas do Brasil - Estado do Paraná.

Para soluções de todas e quaisquer controvérsias e reclamações, litigâncias,
demandas, disputas e conflitos decorrentes do presente Termo de Uso, serão apresentadas
e realizadas aplicando o Direito Brasileiro, e VOCÊ/USUÁRIO consente que os eventuais
litígios sejam decididas exclusivamente no foro de um tribunal de jurisdição competente
localizados na comarca da sede da empresa em Ponta Grossa - Paraná

14. DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Além do presente Termo de Uso, VOCÊ/USUÁRIO deve ler, e consentir com as

disposições contidas na nossa Política de Privacidade que é disponibilizada a todos os
interessados dentro da nossa plataforma.


