Considerando que:
- A Navegarte Networks atua no segmento da Tecnologia da Informação e possui vasta
experiência e know-how na criação, fabricação e assistência de produtos e sistemas de
processamento e comunicação, bem como, na prestação de serviços de desenvolvimento,
customização, adaptação, adequação, treinamento, instalação e suporte de programas de
computador e de aplicações;
- A Navegarte Networks é proprietária dos direitos referentes a plataforma JUDIS, que tem
como foco principal a organização , gerenciamento de processo jurídicos e das rotinas de
escritórios, atualmente disponibilizados aos usuários ( Advogados) online mediante
cumprimento da inscrição com a OAB-BA. O sistema é disponibilizado através do site “
http://meuescritoriovirtual.oab-ba.org.br”.
- A Navegarte Networks concorda em licenciar ao usuário o JUDIS de acordo com as bases
negociais aqui acertadas, obrigando-se a ceder, sem exclusividade, o seu uso, de acordo
com os termos e condições aqui estabelecidos.
- A Navegarte Networks disponibiliza através da plataforma JUDIS o sistema “Meu
Escritório”, sistema licenciado pela OAB-BA. O Sistema “ Meu Escritório” é o objeto deste
Termos e Condições.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este Termo confere direitos do usuário ( Advogado responsável ou Escritório) ao Judis. A
relação do usuário ao Judis confere ao uso do Sistema de Gestão Jurídica , tais usuários
devem ser advogados inscritos na OAB-BA. Leia com atenção, aceito o Termo e Condições,
os requisitos e regras abaixo se aplicam ao usuário.

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
1. Este Termo e Condições é destinado aos serviços da plataforma Judis, disponível em :
http://meuescritoriovirtual.oab-ba.org.br (Sistema).
2. Ao efetuar o cadastro no sistema, o usuário estará de acordo com o Termos e Condições,
atualização e modificações. Caso não concorde, não utilizará a plataforma.
3. Alterações e correções podem ser feitas neste Termos e Condições, acontecendo, o
usuário receberá notificação via e-mail e estará presente a notificação no site. As alterações
serão demonstradas no documento e acompanhada delas terá as datas de modificação.

Caso o usuário não concorde com as alterações, deve imediatamente cancelar o serviço ,
seguindo as instruçõe contidas no item “ Aquisição e Cancelamento”.

CONTA DE USUÁRIO NO SISTEMA JUDIS
4. Para utilização dos serviços, o usuário deve criar conta no site
“http://meuescritoriovirtual.oab-ba.org.br”, deve fornecer nome completo,CPF, e-mail,
telefone e número de inscrição próprio da OAB. É incondicionalmente necessário está
inscrito na OAB-BA.
5. Caso não seja possível a inscrição no sistema, o usuário deve procurar a OAB-BA para
resolução do ocorrido, a Navegarte Networks não se responsabiliza por eventuais
impossibilidades de cadastro, sendo o JUDIS um sistema conveniado com a OAB-BA.
6. O cancelamento pode ser realizado com uma simples notificação via e-mail para o
suporte@oabba.judis.com.br. O usuário poderá cancelar os serviços a qualquer momento.
7. O suporte ao sistema é disponível via e-mail ou telefone. Basta apenas o usuário enviar o
email para suporte@oabba.judis.com.br .
8.Seus dados podem ser utilizados para fins de melhoria do sistema. O usuário receberá
e-mails referentes ao sistema e utilização do serviço. O usuário tem a opção de não
recebê-los, poderá solicitar o cancelamento dos envios dentro de qualquer e-mail enviado
na opção “ cancelar assinatura”.
9. O acesso do usuário é vinculado com o token fornecido pela OAB-BA, o usuário
necessita especificamente do token para o acesso, eventuais problemas com o
fornecimento do token,devem ser solucionados junto ao setor responsável da OAB-BA.
10. A Navegarte Networks oferece ao usuário 6gb para armazenamento de arquivos no
JUDIS, tendo o limite de 5mb para cada arquivo que for alocado no sistema. Para maior
disponibilidade de armazenamento consulte valores com suporte@oabba.judis.com.br.
10. Para melhor utilização do sistema é necessário os seguintes requisitos:
(i) Computador, notebook ou celular com sistema Windows,Linux, Android ou iOS;
(ii) Smartphone com navegador Google Chrome,Mozilla Firefox ou Safari;
(iii) Acesso à Internet com velocidade igual e/ou maior que 1MB/s;
(iv) Navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari;

AQUISIÇÃO E CANCELAMENTO
11. O JUDIS é conveniado à OAB-BA de forma que oferece de forma gratuita o push de
informações trazidas da Ordem.
12. Para receber as publicações no Judis é necessário que o Advogado esteja cadastrado
no Recorte Digital da OAB-BA no link “ http://www.oab-ba.org.br/recorte-digital/” . O push
será ativado mediante o envio do nome completo, CPF e OAB para a equipe de suporte da
JUDIS que liberará as publicações.
13. A OAB-BA , JUDIS e WebJur não se responsabilizarão por qualquer publicação
coletadas nos diários oficiais. O Judis oferece a consulta das publicações, devendo o
Advogado se responsabilizar pelas buscas e suas consequências.

14. O cancelamento deve ser solicitado mediante o Suporte Técnico.

NOSSA RESPONSABILIDADE
15. Temos o comprometimento de manter o sistema funcional e disponível para os clientes
ininterruptamente, salvo casos fortuito ou força maior,atualizações,manutenção dos serviços
ou indisponibilidade dos sistemas da OAB-BA.
16. A Navegarte Networks se compromete em fazer o possível para o zelo dos dados dos
usuários e segurança do site, utilizando tecnologias de backup e as melhores políticas de
seguranças possíveis.
17. A Navegarte Networks não se responsabiliza por danos causados pelo mau uso dos
serviços, partindo do pressuposto que apenas disponibilizamos o serviço ao usuário, não
somos responsáveis por danos causados pela culpa do usuário, sendo esses danos
causados no próprio ou em terceiros.
18. Não prometemos e não nos responsabilizamos por desempenhos almejados pelos
clientes ao utilizar o sistema, sendo de total escolha do usuário os modos que decidirem
usar os serviços oferecidos.
19. Não nos responsabilizamos por impossibilidade de cadastro ou eventual cancelamento
do uso dos serviços, devendo o usuário solicitar informações com a OAB-BA.
20. O JUDIS é gratuito, não será cobrada taxas ou qualquer tipo de cobrança
monetária,salvo situações de expansão de armazenamento.O usuário será inteiramente
responsável por qualquer pagamento indevido em nome do sistema.
21. Em nenhum caso a Navegarte Networks será responsável por danos pessoais ou
qualquer prejuízo incidental, especial, indireto ou consequente, lucros cessantes, incluindo,
sem limitação, prejuízos por perda de lucro, corrupção ou perda de dados, falha de
transmissão ou recepção de dados, não continuidade do negócio ou qualquer outro prejuízo
ou perda comercial.
22. Em nenhum caso a Navegarte Networks será responsável por exclusão de dados do
sistema pelos usuários. A utilização do sistema é responsabilidade do usuário.

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO
23. A senha é de inteira responsabilidade do usuário, indicamos que prefira senhas longas
e com diversos caracteres(números,sinais, maiúsculo e minúsculo) para a melhor
segurança.
24. O usuário é inteiramente responsável pelo conteúdo por ele postado no JUDIS. Todas
consequências oriundas das postagens são de responsabilidade do usuário.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE JUDIS
25. Garantimos que o acesso do sistema é seguro

26. Os dados do usuário não serão divulgados para fins financeiros, comerciais ou para
terceiros, salvo casos de ordem judicial.
27. A equipe do JUDIS somente terá acesso aos dados do usuário quando for solicitado
pelo próprio usuário algum tipo de suporte que seja necessário a visualização dos dados.
28. Certos dados são coletados pelo Servidor, como IP, geo-referências e entre outros. Tais
dados não são utilizados por nossa equipe, salvo para controle do fluxo de dados.
29. Apenas em caso de requisição judicial ou de autoridade competente, podemos fornecer
seus dados e/ou informações inseridas pelo seu usuário, nos termos da LEI Nº 12.965, DE 23
DE ABRIL DE 2014.

DA NÃO EXCLUSIVIDADE
30. O usuário garante e concorda que a Navegarte Networks está livre para licenciar o
sistema ou desenvolver serviços similares a estes ora contratados, por si mesma ou
mediante a contratação de terceiro, desde que não haja por parte da Navegarte Networks a
utilização de qualquer dos dados, materiais, informações, procedimentos, documentos
técnicos e especificações técnicas ou comerciais, que constituam o segredo de negócio do
usuário e venham a lhe ser confiadas em razão deste contrato.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
31. Os elementos e ferramentas do sistema Judis são da titularidade ou são licenciados
pela “Navegarte Networks”, nos termos da legislação vigente.
32. A Navegarte Networks possui o registro e patente para utilização do código,nome,
programação e vinculação dos serviços. Todo usuário do Judis deve ser previamente
autorizado pela Navegarte Networks.

DECLARAÇÕES
33. O usuário declara, sob as penas da lei, ser maior de idade e plenamente capaz para
celebrar todos os atos da vida civil, nos termos da Lei n.° 10.406 de 10 de janeiro de 2002,
quando pessoa física. Na hipótese do usuário ser pessoa jurídica, seu representante
declara estar devidamente autorizado a celebrar contratos em nome desta, assim como
fornecer os dados da respectiva pessoa jurídica, conforme solicitação da Navegarte
Networks.

34. O usuário assume toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações
fornecidas a Navegarte Networks seja pessoa física ou jurídica.

DISPOSIÇÕES FINAIS
35. Este Termos e Condições são compatíveis e conforme as leis brasileiras. Supostos
conflitos existentes em relação a este T&C , uso da plataforma JUDIS, deverão ser
solucionados entre o usuário e a Navegarte Networks representada pela A.R SOLUÇÕES
PARA WEB LTDA, CNPJ: 11.164260/0001-19 no Foro da Comarca de Salvador-BA,
mesmo tratando-se de situações de´privilégios no local do foro.
35.Se algum item do Termo e Condições seja alterado ou declarado nulo, os demais itens
desse documento ainda permanecem com validade e efeitos.

