SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES (SIMORE) INTERAMERICANO
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO

Estes Termos e Condições de Uso, bem como os Termos e Condições de uso das páginas da
Organização dos Estados Americanos (“OEA”), aplicam-se ao site da ferramenta informática Sistema
de Monitoramento de Recomendações Interamericano (“SIMORE Interamericano”) da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (“CIDH”) e a todos os sites conexos. Ao utilizar este site, o
usuário aceita todos os termos e condições aplicáveis e incorporados nele.

Descrição geral do projeto
O SIMORE Interamericano, de propriedade da SG/OEA, é coordenado e administrado pela CIDH.
Sua elaboração contou com a cooperação técnica do Ministério das Relações Exteriores da
República do Paraguai. A finalidade do SIMORE Interamericano é servir de ferramenta
informática on-line que sistematiza, exclusivamente e de acordo com as diretrizes incluídas no
documento metodológico que o acompanha (Anexo Metodológico do SIMORE Interamericano),
as recomendações formuladas pela CIDH por meio de seus diferentes mecanismos. A CIDH se
reserva o direito de efetuar qualquer alteração no conteúdo, estrutura e regras para a gestão
do SIMORE Interamericano e o acesso ao mesmo, sem aviso prévio.

Condições gerais de uso
O uso do SIMORE Interamericano está sujeito à aceitação e cumprimento de suas condições de
uso. Para tanto, a pessoa usuária confirma que, ao navegar pela plataforma virtual, bem como
ao fazer uso das informações que ela contém, aceita os termos e condições que regem seu uso,
bem como as modificações que surjam destes.
As pessoas usuárias podem baixar, copiar, transmitir e reimprimir as informações contidas no
SIMORE Interamericano, desde que tais ações não suponham fins comerciais e se mencione
sempre a CIDH e a SG/OEA como fonte do material originário. As pessoas usuárias não podem
revender nem redistribuir materiais ou informações obtidas do SIMORE Interamericano e
tampouco poderão criar obras derivadas desses materiais ou informações, a menos que
tenham a autorização expressa e por escrito da SG/OEA que assim o permita.
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As pessoas usuárias que se qualifiquem podem solicitar formalmente à CIDH a criação de uma
conta de usuário para ter acesso ao SIMORE Interamericano com o objetivo de contribuir à
análise dos processos de acompanhamento que a CIDH realiza no âmbito dos mecanismos de
Relatórios de País, Relatórios Temáticos, Resoluções e Capítulos IV.B do Relatório Anual. A
criação e a utilização dessa conta serão regidas pela Política de Geração, Modificação e
Suspensão de Contas de Usuário e seu funcionamento estará sujeito a que a plataforma
informática tenha essa opção habilitada.

Isenção de responsabilidade
A CIDH coordena e administra o SIMORE Interamericano somente a título informativo. A
informação contida nesse sistema em nenhum momento e sob nenhuma circunstância
representa apoio, aprovação ou posicionamento por parte da CIDH ou da SG/OEA a respeito
dos processos seguidos perante elas nem prejulga ou determina a relevância ou possível
classificação jurídica dos dados apresentados.
A CIDH se reserva o direito de fazer o seguinte em qualquer momento e sem aviso prévio a
respeito da totalidade ou parte do sistema: 1) modificar, suspender ou pôr fim ao
funcionamento ou acesso ao SIMORE Interamericano ou a qualquer parte do mesmo, por
qualquer motivo; 2) modificar ou alterar o SIMORE Interamericano ou qualquer parte do
mesmo e quaisquer condições pertinentes; 3) interromper o funcionamento do SIMORE
Interamericano ou qualquer parte do mesmo, segundo seja necessário para realizar
operações regulares ou extraordinárias de manutenção, correção de erros ou outras
alterações; e 4) eliminar, desabilitar ou modificar as informações enviadas pelas pessoas
usuárias no monitoramento dos mecanismos específicos de Relatórios de País, Relatórios
Temáticos, Resoluções, Capítulo IV.B do Relatório Anual que sejam publicadas no site do
SIMORE Interamericano.
Todas as informações que constam no SIMORE Interamericano são fornecidas “tal como
estão”. A SG/OEA não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, com respeito à
veracidade, exatidão, integridade ou atualidade do material contido no SIMORE
Interamericano; a SG/OEA, a CIDH e seu pessoal não assumem nenhuma responsabilidade,
seja compartilhada, solidária ou de qualquer outro tipo, por gastos ou danos emanados de seu
uso, inclusive os gastos ou danos resultantes de falhas das comunicações ou do equipamento
informático que possam estar relacionadas com o uso do SIMORE Interamericano. Além disso,
a SG/OEA, seu pessoal, a OEA e a CIDH não assumem nenhuma responsabilidade por atos
realizados em virtude de informações contidas no SIMORE Interamericano ou baseando-se
nelas.
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Nada do disposto nestas condições de uso constitui renúncia aos privilégios e imunidades da
OEA, da SG/OEA, da CIDH, de seu pessoal e de seus bens e haveres, em conformidade com a
Carta da OEA, os acordos e leis sobre a matéria e os princípios e práticas que inspiram o
direito internacional.

Regras para o acesso ao SIMORE Interamericano e seu uso
É proibida a utilização de qualquer sistema ou processo de “link profundo”, “extração de
dados”, “robô”, “rastreador”, dispositivo automático, programa, algoritmo ou metodologia,
bem como de qualquer processo manual similar ou equivalente para obter acesso, copiar ou
monitorar qualquer parte do SIMORE Interamericano ou de seu conteúdo, reproduzir ou
evadir de qualquer forma a estrutura de navegação ou a apresentação do SIMORE
Interamericano ou de seu conteúdo, ou obter ou tratar de obter material, documentos ou
informações por qualquer meio que não se ponha à disposição intencionalmente por meio do
SIMORE Interamericano. A CIDH se reserva o direito de proibir todas as atividades desse tipo.
Estão proibidas as tentativas de acesso não autorizado a qualquer parte ou funcionalidade do
SIMORE Interamericano ou de qualquer outro sistema ou rede conectada ao SIMORE
Interamericano, a qualquer servidor da SG/OEA ou a qualquer um dos serviços oferecidos no
SIMORE Interamericano ou por meio do mesmo, mediante pirataria, extração de senhas ou
qualquer outro meio ilegítimo.
As pessoas usuárias se comprometem a não sondar, escanear ou provar a vulnerabilidade do
SIMORE Interamericano ou de qualquer rede conectada ao SIMORE Interamericano nem
violar a segurança ou as medidas de autenticação do SIMORE Interamericano ou de qualquer
rede conectada ao SIMORE Interamericano. Além disso, as pessoas usuárias se obrigam a
abster-se de fazer buscas reversas, rastrear ou tratar de rastrear informação sobre qualquer
outro usuário ou visitante do SIMORE Interamericano a fim de encontrar sua fonte, nem
explorar o SIMORE Interamericano ou qualquer serviço ou informação que se ponha à
disposição ou se ofereça no SIMORE Interamericano ou por meio do mesmo de uma maneira
cujo propósito seja revelar informações de qualquer tipo, tais como identificação ou
informação pessoal que não seja a sua própria, de acordo com o disposto pelo SIMORE
Interamericano.
A pessoa usuária se compromete a não fazer nada que imponha uma carga não razoável ou
desproporcionalmente grande à infraestrutura do SIMORE Interamericano, aos sistemas e
redes da CIDH ou a qualquer sistema ou rede conectada ao SIMORE Interamericano ou à
SG/OEA.
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A pessoa usuária se compromete a não usar nenhum dispositivo, software ou procedimento
para interferir ou tratar de interferir no funcionamento apropriado do SIMORE
Interamericano, em qualquer operação que esteja sendo realizada no SIMORE Interamericano
ou no uso do SIMORE Interamericano por qualquer outra pessoa.
É proibido falsificar cabeçalhos ou manipular identificadores de qualquer outra maneira a fim
de ocultar a origem de qualquer mensagem ou transmissão que se envie à CIDH no SIMORE
Interamericano ou por meio dele ou por qualquer serviço que se ofereça no SIMORE
Interamericano ou por meio dele. A pessoa usuária não pode fingir que é outra pessoa ou que
representa outra pessoa nem se fazer passar por outra pessoa ou entidade.
É proibida a utilização do SIMORE Interamericano ou de seu conteúdo com qualquer fim que
seja ilícito ou que esteja proibido por estas condições de uso nem pedir que se realize uma
atividade ilícita ou qualquer outra atividade que infrinja os direitos da CIDH, da SG/OEA ou de
outros.

Conteúdo do SIMORE Interamericano
Todos os textos, as imagens gráficas, as interfaces com o usuário, as interfaces visuais, as
fotografias, os logotipos, os sons, a música, as ilustrações e o código informático (denominados
coletivamente “Conteúdo”), inclusive, a título enunciativo mas não limitativo, o desenho, a
estrutura, a seleção, a coordenação, a expressão, a identidade visual e a disposição de tal
Conteúdo, que estejam no SIMORE Interamericano pertencem à CIDH e à SG/OEA, são
controlados por ela ou são objeto de uma licença concedida pela SG/OEA ou a ela e estão
protegidos pelo estilo comercial, direitos autorais, leis de patentes e marcas, outros direitos
de propriedade intelectual e leis em matéria de concorrência desleal.
Exceto nos casos dispostos expressamente nestas condições de uso, não se poderá copiar,
reproduzir, voltar a publicar, carregar, colocar na web, exibir ao público, traduzir, transmitir
ou distribuir de qualquer forma (inclusive por meio de “espelhamento”) os elementos
tecnológicos da plataforma informática do SIMORE Interamericano a outro computador,
servidor, site ou outro meio para publicação ou distribuição ou para qualquer atividade
comercial sem o consentimento prévio por escrito da SG/OEA.

Privacidade e segurança informática
Ao usar o SIMORE Interamericano, a pessoa usuária reconhece e está de acordo que as
transmissões pela Internet nunca são completamente privadas ou seguras. A pessoa usuária
entende que qualquer mensagem ou informação que envie ao SIMORE Interamericano pode
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ser lida ou interceptada por outros, inclusive se houver um aviso especial de que uma
determinada transmissão está cifrada.

Aviso de privacidade
A OEA, por meio da CIDH, situada em 1889 F St. N.W., Washington, DC, EUA, 20006, é
responsável por recolher seus dados pessoais e do uso que se dê aos mesmos. As informações
pessoais que o usuário proporcione mediante a geração de uma conta de usuário no SIMORE
Interamericano serão utilizadas para fornecer os serviços e informações solicitadas, informar
sobre alterações e atualizações nos mesmos e avaliar a qualidade do serviço proporcionado.
Para as finalidades mencionadas anteriormente, as pessoas usuárias entendem e aceitam que
o envio de informações por meio do SIMORE Interamericano pode envolver a transmissão de
dados pessoais próprios ou de terceiros que revelem aspectos como a origem racial ou étnica
de pessoas, opiniões políticas, convicções religiosas e filosóficas, afiliação sindical, dados
genéticos, dados biométricos e dados relativos à saúde, vida sexual ou orientação sexual de
uma pessoa, entre outros.
Neste sentido, qualquer pessoa tem o direito de acessar, retificar e cancelar seus dados
pessoais no SIMORE Interamericano, bem como de opor-se ao tratamento deles ou revogar o
consentimento que para tal fim tenha dado na plataforma do SIMORE Interamericano. Para
tanto, as pessoas interessadas podem entrar em contato com a Secretaria Executiva da CIDH
por intermédio da Seção de Monitoramento e Impacto de Recomendações:
CIDHSeguimiento@oas.org
Os dados pessoais que possam ser proporcionados mediante a utilização do SIMORE
Interamericano não serão transferidos nem tratados por pessoas, empresas ou organizações
distintas da CIDH e SG/OEA. As informações proporcionadas poderão ser utilizadas pela CIDH
e pela SG/OEA unicamente para fins associados com a operação do SIMORE Interamericano
ou com o exercício de suas funções.

Confidencialidade
Quando uma pessoa usuária se conecta ao SIMORE Interamericano, algumas particularidades,
como o endereço digital na Internet (IP), a navegação no SIMORE Interamericano, o software
utilizado, o tempo gasto no SIMORE Interamericano e outros dados similares, ficam
armazenadas nos servidores da SG/OEA. O principal propósito desta informação é ajudar a
SG/OEA a fazer com que o site responda melhor aos interesses dos usuários, em particular os
daqueles que visitam o site com frequência. Aos usuários que optam por registrar-se no site,
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será criado um mecanismo identificador para o envio automático de informações (“cookie”)
em seu disco rígido para facilitar o manejo de assinaturas por parte do usuário e o perfil do
usuário on-line.
A SG/OEA e a CIDH não assumem nenhuma responsabilidade com respeito à segurança das
informações em questão.

Responsabilidade civil
A SG/OEA e a CIDH não assumirão nenhuma responsabilidade, em nenhum caso, por danos
indiretos, consequenciais, incidentais ou punitivos, entre eles os lucros cessantes, derivados
da publicação, uso ou qualquer outra atividade derivada da informação contida no site do
SIMORE Interamericano, inclusive se a CIDH ou a SG/OEA foi informada sobre a possibilidade
de que ocorram esses danos.
Embora se tenha feito todo o possível para assegurar que todos os detalhes sejam corretos, a
CIDH e a SG/OEA não assumem nenhuma responsabilidade por falta de veracidade,
inexatidão, omissão ou desatualização das informações contidas no SIMORE Interamericano
nem pelas consequências de atos ou omissões resultantes dessas informações.

Violação destas condições de uso
A CIDH poderá divulgar qualquer informação que tenha acerca da pessoa usuária (inclusive
sua identidade) se determinar que tal divulgação é necessária com relação a qualquer
investigação ou queixa relativa a seu uso do SIMORE Interamericano ou com o fim de
identificar, contatar ou iniciar uma ação judicial contra alguém que possa estar causando
danos ou interferindo (de maneira intencional ou não) nos direitos ou na propriedade da
SG/OEA e da CIDH ou nos direitos ou propriedade de visitantes ou usuários do SIMORE
Interamericano.
A pessoa usuária aceita que a CIDH ou a SG/OEA poderão, a seu critério e sem aviso prévio,
cortar ou bloquear seu acesso ao SIMORE Interamericano e/ou desabilitar sua conta de acesso,
de maneira temporária ou permanente, se determinar que essa pessoa violou estas condições
de uso ou outros acordos ou diretrizes associados ao uso do SIMORE Interamericano, o que
será notificado à pessoa usuária, de acordo com a informação de contato que houver fornecido.
A pessoa usuária aceita que a CIDH ou a SG/OEA poderão, a seu critério e sem aviso prévio,
pôr fim a seu acesso ao SIMORE Interamericano.
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Cookies e outras tecnologias
Os sites, os aplicativos interativos e as mensagens eletrônicas da CIDH podem usar “cookies”
e outras tecnologias. A CIDH e a SG/OEA tratam a informação coletada por meio de cookies e
outras tecnologias como informação não pessoal com o único objetivo de recordar
informações dos usuários no momento de utilizar o SIMORE Interamericano e seus
aplicativos. A finalidade nestes casos é que a experiência com a CIDH e a SG/OEA seja mais
conveniente e pessoal.
Como ocorre com a maioria dos serviços de Internet, a CIDH e a SG/OEA coletam algumas
informações automaticamente e a armazenam em registros. Estas informações incluem
endereços do protocolo de Internet (IP), o tipo de navegador e idioma, o provedor de serviços
de Internet (ISP), sites e aplicativos remetentes e de saída, o sistema operacional, a data e hora
e dados sobre fluxo de cliques. As informações referidas nesta seção não serão transferidas
nem tratadas por pessoas, empresas ou organizações distintas da CIDH e SG/OEA.

Feedback e informação
Se existir alguma discrepância ou inexatidão nas informações publicadas no SIMORE
Interamericano, a pessoa usuária pode levar essa situação ao conhecimento da CIDH mediante
os meios de contato indicados no site ou no endereço de correio eletrônico
CIDHSeguimiento@oas.org. A CIDH e a SG/OEA se reservam o direito de atualizar, modificar
ou eliminar as informações incluídas no SIMORE Interamericano depois de verificar cada
solicitação.
Qualquer feedback fornecido ao SIMORE Interamericano será considerado não confidencial. A
CIDH terá plena liberdade para usar tal informação sem restrições.

Modificações dos Termos e Condições Gerais de Uso
A CIDH e a SG/OEA se reservam o direito, a seu critério, de mudar, modificar, acrescentar ou
excluir partes destas e de outras condições de uso aplicáveis ao SIMORE Interamericano em
qualquer momento e sem aviso prévio. Por isso, é obrigação da pessoa usuária revisar os
termos e condições de uso aplicáveis de maneira periódica com o objetivo de verificar a
existência de possíveis modificações ou acréscimos. O uso do SIMORE Interamericano em
qualquer momento após a modificação dos termos e condições de uso aplicáveis implicam a
aceitação expressa por parte da pessoa usuária.
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As informações contidas no SIMORE Interamericano podem ser alteradas sem aviso prévio. © 1997-2020 Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos.
Reservados todos os direitos.
A CIDH NÃO GARANTE QUE O SIMORE INTERAMERICANO OU QUALQUER CONTEÚDO, SERVIÇO OU FUNCIONALIDADE DO MESMO ESTARÁ ISENTO DE
ERROS OU NÃO SERÁ INTERROMPIDO, QUE SE CORRIGIRÁ QUALQUER DEFEITO OU QUE O USO DO SIMORE INTERAMERICANO CONDUZIRÁ A RESULTADOS
ESPECÍFICOS. O SIMORE INTERAMERICANO E SEU CONTEÚDO SÃO OFERECIDOS “TAL COMO ESTÃO” E “QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS”. AS
INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO SIMORE INTERAMERICANO PODEM SER MODIFICADAS SEM AVISO PRÉVIO. A CIDH E A SG/OEA NÃO PODEM
ASSEGURAR QUE OS ARQUIVOS E OUTROS DADOS QUE AS PESSOAS USUÁRIAS DESCARREGUEM DO SIMORE INTERAMERICANO ESTEJAM LIVRES DE VÍRUS,
CONTAMINAÇÃO OU FUNCIONALIDADES DESTRUTIVAS. A FINALIDADE DO SIMORE INTERAMERICANO É SERVIR DE INSTRUMENTO PARA ACESSAR AS
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA CIDH. CONTUDO, NÃO CONTÉM NECESSARIAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA CIDH. PORTANTO, A
CIDH SE RESERVA O DIREITO DE EFETUAR ALTERAÇÕES NO CONTEÚDO, ESTRUTURA E REGRAS PARA O MANEJO DO SIMORE INTERAMERICANO E O
ACESSO AO MESMO, SEM AVISO PRÉVIO. A CIDH E A SG/OEA NÃO OFERECEM NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE EXATIDÃO,
CONFORMIDADE, COMERCIABILIDADE E UTILIDADE GARANTIDA. A CIDH E A SG/OEA NÃO ASSUMEM NENHUMA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS,
OMISSÕES OU CONDUTA DE TERCEIROS COM RELAÇÃO AO USO QUE A PESSOA USUÁRIA FAÇA DO SIMORE INTERAMERICANO OU QUALQUER SERVIÇO DA
CIDH. A PESSOA USUÁRIA ASSUME PLENA RESPONSABILIDADE PELO USO DO SIMORE INTERAMERICANO E QUALQUER SITE CONEXO. SEU ÚNICO RECURSO
CONTRA A CIDH E A SG/OEA EM CASO DE INSATISFAÇÃO COM O SIMORE INTERAMERICANO OU SEU CONTEÚDO CONSISTE EM DEIXAR DE USÁ-LO. ESTA
LIMITAÇÃO DOS DESAGRAVOS FAZ PARTE DO ACORDO ENTRE AS PARTES.

Atualizado em abril de 2020.

***
**
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