TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ESSENCIAIS SOBRE OS
SERVIÇOS
(a)
O Portal do Trader é um site desenvolvido e provido por SMG Treinamento
e Desenvolvimento Ltda. ME. (“Portal do Trader”), disponível através da URL
www.portaldotrader.com.br (“Site”);
(b)
Por meio de sua plataforma, o Portal do Trader disponibiliza aos seus usuários
(“Usuários”) vídeos, palestras, cursos on-line gratuitos e pagos, bem como fórum de
discussões sobre economia e investimentos no mercado financeiro (“Serviços”); e
(c)
Estes Termos e Condições de Uso (“T&C”) são aplicáveis aos Serviços
disponíveis no Site e tem por objetivo regular as condições de utilização do Site.
1.

ACEITE

1.1. A utilização dos Serviços implica na mais alta compreensão, aceitação e
vinculação automática do Usuário ao T&C. Ao fazer uso de quaisquer dos Serviços
oferecidos, o Usuário concorda em respeitar e seguir todas e quaisquer diretrizes
dispostas neste T&C.
1.2. Caso tenha alguma objeção a quaisquer itens, diretrizes ou alterações
posteriores deste T&C, ou, ainda, caso fique insatisfeito com os Serviços oferecidos
pelo Portal do Trader, por qualquer motivo que seja, o Usuário poderá cessar o uso
imediatamente, sem ônus.
1.3. Este T&C poderá sofrer alterações periódicas, seja por questões legais ou
estratégicas do Portal do Trader. O Usuário desde já concorda e reconhece que é de
sua única e inteira responsabilidade a verificação periódica deste T&C. O Portal do
Trader poderá, por mera liberalidade, informar sobre alterações significativas no
T&C, através de avisos na página principal do Site.
2.

CADASTRO E ACESSO AOS SERVIÇOS

2.1. O acesso à área restrita do Site para visualização dos vídeos, palestras e cursos
gratuitos, bem como para participar dos fóruns de discussões, será liberado ao
Usuário após o preenchimento de cadastro, com todas as informações obrigatórias
solicitadas pelo Portal do Trader e com a respectiva criação de login e senha de acesso.
2.2. O Usuário é o único responsável pelas informações por ele fornecidas quando
de seu cadastro no Site, não se responsabilizando o Portal do Trader por informações
incorretas ou inverídicas apresentadas pelo Usuário.
2.3. O Usuário reconhece que, caso seja constatado o fornecimento de
informações incorretas ou inverídicas quando de seu cadastro, seu acesso ao Site
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poderá ser cancelado, independentemente de qualquer formalidade, sem que nada seja
devido pelo Portal do Trader em razão de tal cancelamento.
2.4. A segurança da senha cadastrada fornecida é de responsabilidade exclusiva do
Usuário, que não deverá compartilhá-la com terceiros, sendo o Usuário o único
responsável por acessos indevidos decorrentes de eventual uso inadequado.
2.5. A partir do cadastro, será permitido ao Usuário acessar todas as
funcionalidades do Site, o que deverá ser feito de acordo com as regras estipuladas
neste T&C.


Acesso aos Cursos Pagos

2.6. Os cursos serão ministrados por profissionais qualificados, devidamente
selecionados pelo Portal do Trader e serão disponibilizados aos Usuários cadastrados
no Site, mediante inscrição e pagamento do valor do curso, de acordo com os termos
e condições estabelecidos pelo Site e Contrato de Prestação de Serviços firmado.
2.7. Os cursos estarão disponíveis ao Usuário apenas para visualização online, por
meio do Site, não fornecendo o Portal do Trader pen drives ou qualquer outra mídia
gravada com tais materiais.
2.8. O Usuário se declara ciente de que o Portal do Trader não possui qualquer
vínculo com o Ministério da Educação (MEC), de modo que os certificados por ela
concedidos não conferem ao Usuário qualquer tipo de título acadêmico.
3.

UTILIZAÇÃO DO SITE

3.1. Ao utilizar o Site, o Usuário se compromete a respeitar a legislação brasileira
em vigor, bem como todo quanto o disposto no presente T&C, não devendo
produzir, disponibilizar, divulgar ou transmitir qualquer conteúdo que:
(i)

Seja contrário a qualquer norma da legislação brasileira, bem como à
moral e aos bons costumes geralmente aceitos, ou que incentive qualquer
forma de violência, discriminação e/ou preconceito de qualquer
natureza;
(ii) Seja protegido por quaisquer direitos de propriedade intelectual ou
industrial pertencentes a terceiros, sem que o Usuário tenha obtido
previamente dos seus titulares a autorização necessária para utilizar
referido conteúdo;
(iii) Incorpore vírus ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam
causar danos ou impedir o regular funcionamento da rede do Portal do
Trader e da rede mundial de computadores, do sistema ou de
equipamentos informáticos ("hardware" e "software") de terceiros e do
Portal do Trader, ou que possam causar dano aos documentos
eletrônicos e arquivos armazenados nestes equipamentos informáticos;
ou
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(iv) Provoque, por suas características (tais como forma, extensão etc.)
dificuldades no regular funcionamento dos Serviços pelo Portal do
Trader.
3.2. O Usuário reconhece que, em qualquer hipótese, será o único responsável pelo
uso que fizer do Site, bem como por qualquer conteúdo por ele inserido.
3.3. Os Usuários não deverão inserir no Site qualquer hyperlink que direcione para
conteúdo ilícito, mal-intencionado ou que de qualquer modo viole a moral e os bons
costumes. O Portal do Trader não se responsabiliza pela inserção de hyperlinks no
Site, sendo o Usuário o único responsável por qualquer hyperlink por ele
disponibilizado.
3.4. O Usuário concorda que em caso de utilização inapropriada do Site, o Portal
do Trader, a seu critério, poderá excluir ou desativar sua conta, bloquear seu e-mail
ou endereço de IP, ou, de outro modo, encerrar seu acesso ou uso do Site (ou parte
dele) imediatamente, sem aviso prévio, além de remover qualquer conteúdo do Site.
4. PROPRIEDADE INTELECTUAL
4.1. Os conteúdos disponibilizados no Site, como programas de computador,
arquivos, textos, ícones, desenhos, vídeos, sons, marcas, logotipos, layouts, materiais
didáticos, algoritmos, incluindo-se as palestras, os cursos e as obras deles derivadas,
tais como materiais publicitários, teasers, dentre outros, são de propriedade exclusiva
do Portal do Trader ou de terceiros que a ela concederam autorização para tal
utilização, e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais, sendo vedada sua
cópia, reprodução, armazenamento, transmissão, exibição, veiculação, ou qualquer
outro tipo de utilização, ficando os infratores sujeitos às sanções civis e criminais
correspondentes, nos termos das Leis 9.279/96, 9.610/98 e 9.609/98.
4.2. Desse modo, o Usuário deverá utilizar o Site e todo o conteúdo nele
disponibilizado, como textos, materiais didáticos, fotografias, gráficos, imagens, links,
demais conteúdos e obras audiovisuais ou sonoros, incluindo os softwares utilizados
no Site ("Conteúdos") e, especialmente, os vídeos, as palestras e os cursos, de acordo
com o ordenamento jurídico brasileiro, com a moral e os bons costumes geralmente
aceitos, com o presente T&C e as demais instruções existentes no Site, abstendo-se
de reproduzir, copiar, armazenar, transmitir, exibir, veicular indevidamente, por
qualquer meio, plataforma ou suporte existente o que venha a existir no futuro, os
Conteúdos disponibilizados no Site.
4.3. Todas as marcas, nomes comerciais ou logotipos de qualquer espécie,
disponibilizados no Site, em seus Conteúdos, são de propriedade do Portal do Trader,
sem que a utilização do Site e o acesso aos Conteúdos possam ser entendidos como
autorização para que o Usuário possa citar, utilizar e reproduzir tais marcas, os nomes
comerciais e logotipos.

3

5.

DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

5.1. O Portal do Trader não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer
danos decorrentes da interrupção do acesso ou falhas no funcionamento do Site,
provocados por fato de terceiro, caso fortuito ou evento de força maior.
5.2. O Portal do Trader não se responsabiliza pelas informações e opiniões
veiculadas pelos Usuários nos fóruns de discussão, sendo elas de autoria individual de
cada participante.
5.3.
O Portal do Trader é responsável pela qualidade e veracidade das informações
constantes dos vídeos, palestras e cursos disponibilizados pelo Site, mas referidas
informações possuem apenas cunho educacional e não poderão ser interpretadas como
recomendações para a compra e venda de ativos financeiros pelos Usuários, de forma que o
Portal do Trader não poderá ser, de qualquer forma, responsabilizado por quaisquer

perdas e prejuízos sofridos pelos Usuários em razão de investimentos no mercado
financeiro. A responsabilidade por qualquer investimento é única e exclusiva do
Usuário.
5.4. O Portal do Trader utiliza as melhores práticas recomendadas de mercado para
manter seguros todos os dados inseridos pelo Usuário no Site, no entanto, o Portal
do Trader se exime de responsabilidade pelos danos e prejuízos de toda natureza que
possam decorrer do conhecimento que terceiros não autorizados possam ter de
quaisquer das informações repassadas, em decorrência de falha exclusivamente
atribuível aos Usuários ou a terceiros que fujam a qualquer controle razoável do Portal
do Trader.
5.5. O Portal do Trader utiliza as melhores práticas recomendadas para manter o
Site seguro contra quaisquer tipos de vírus, mas não há como garantir a total ausência
de vírus na plataforma, bem como outros elementos nocivos que possam produzir
alterações nos sistemas informáticos dos Usuários (software e hardware), eximindose de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos que possam decorrer da
presença de vírus ou de outros elementos nocivos no Site.
5.6. O Portal do Trader poderá, sem anuência ou concordância do Usuário, realizar
quaisquer alterações no Site que julgar necessárias, sem que qualquer valor ou
indenização seja devido ao Usuário em razão disso.
5.7. O Usuário se compromete a defender, indenizar e isentar de qualquer
responsabilidade o Portal do Trader com relação a qualquer reclamação, perda, dano,
custos ou despesas incorridas em razão de seu uso indevido do Site, dos vídeos,
palestras, cursos, fóruns de discussões e qualquer outro conteúdo disponibilizado no
Site, pela violação de direitos de propriedade intelectual do Portal do Trader ou de
quaisquer terceiros, bem como pela violação do quanto disposto neste T&C.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. A incapacidade ou a mera liberalidade em não fazer cumprir quaisquer
disposições deste T&C não constitui renúncia de direitos, podendo ser exigido o seu
cumprimento em qualquer momento.
6.2. Caso qualquer disposição deste T&C for considerada inexequível ou inválida,
essa disposição será isoladamente invalidada e não atingirá o restante das disposições
deste T&C.
6.3. Qualquer Usuário ou terceiro que se sentir lesado em relação a qualquer
conteúdo do Site ou mesmo com relação aos Serviços poderão entrar em contato com
o Portal do Trader através do e-mail contato@portaldotrader.com.br.
6.4.
Este T&C e a relação entre a Portal do Trader e os Usuários serão regidos
pelas leis da República Federativa do Brasil. As Partes elegem o Foro da Comarca da
Capital do Estado de residência do Usuário como sendo o único competente para
dirimir quaisquer litígios e/ou demandas que venham a envolver as Partes em relação
aos Serviços.
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