
Termos de Uso 

 

O presente instrumento particular de “Termos de Uso” regula os direitos e obrigações 
relacionados ao uso do Site e Plataforma de treinamentos da APECATUS (denominada 
“Plataforma” e “CONTRATADA); e Você (denominado “Aluno”, “Usuário” “Visitante” ou 
“CONTRATANTE”), nos termos a seguir. Ao aceitar este Termo, você concorda com todas as 
cláusulas e em não utilizar o sistema de maneira a prejudicar alguém, incluindo a APECATUS. Ao 
recusar este Termo, você está ciente da não liberdade de uso da plataforma e consumo de seus 
Cursos. 
É reservado o direito à APECATUS de interromper o serviço caso algum termo seja violado. 

Das definições 

Estes “Termos de Uso” visam regular a utilização da Plataforma pelo CONTRATANTE, conforme 

estipulado nos itens a seguir. 

A aceitação destes Termos de Uso pelo Usuário se dará no ato do seu clique no botão “Eu li e 

concordo com os termos”, ao se Registrar na Plataforma e efetivar seu registro. 

Caso o potencial CONTRATANTE não concorde com o presente “Termo de Uso”, não poderá 

realizar a aquisição de nenhum produto, devendo se abster de acessar e utilizar a plataforma. 

No acesso, navegação, registro e/ou utilização da Plataforma, aplicam-se as disposições 

constantes na Política de Privacidade, conjuntamente com estes “Termos de Uso”. 

Ao acessar e se registrar na Plataforma, o CONTRATANTE declara ter no mínimo 16 (dezesseis) 

anos, bem como atesta ser civilmente capaz para compreender, aceitar e cumprir os dispostos 

neste Termo de Uso e na Política de Privacidade. 

Das condições gerais de acesso e utilização da plataforma 

O acesso à Plataforma será liberado ao CONTRATANTE após o preenchimento completo dos 

dados cadastrais, com todas as informações obrigatórias solicitadas pela CONTRATADA e com a 

criação do respectivo login e senha para acesso. 

A CONTRATADA, a seu exclusivo critério, poderá solicitar dados adicionais para identificação do 

CONTRATANTE tanto como pré-requisito para formalização da compra quanto para a 

manutenção do seu acesso ou ainda para oferecer uma melhor segurança. Para entender as 

regras de compra, leia os Termos de Compra, disponível ao comprar um Curso, ou no final da 

página. 

O CONTRATANTE é o único responsável pelas informações por ele fornecidas quando de seu 

registro na Plataforma, estando ciente de que a CONTRATADA não se responsabiliza por 

informações incorretas ou não verídicas fornecidas pelo CONTRATANTE, o qual será 

responsável, também, por manter atualizadas todas as informações pessoais e de contato 

fornecidas. 

O CONTRATANTE reconhece que, caso seja constatado que este forneceu informações 

incorretas ou inverídicas em seu registro, seu acesso à Plataforma poderá ser cancelado, 

independentemente de qualquer formalidade ou Cursos adquiridos, sem que nada seja devido 

pela CONTRATADA, em razão de tal cancelamento. 

A segurança da senha cadastrada é de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, que não 

deverá compartilhá-la com terceiros, sendo o mesmo o único responsável por eventual uso 

inadequado decorrente de acessos indevidos. 

Havendo suspeita de conhecimento da senha por terceiros, o CONTRATANTE deverá fazer a 

troca da senha ou comunicar, imediatamente, a CONTRATADA para a substituição das 

informações de acesso.  



O CONTRATANTE está ciente de que apenas o registro na Plataforma não fornecerá acesso aos 

Cursos da CONTRATADA, os quais só serão disponibilizados após comprovação de pagamento. 

Com a aquisição do Curso, o CONTRATANTE receberá o status de Aluno e lhe será permitido 

acessar Conteúdos disponibilizados, conforme cronograma disponibilizado pela CONTRATADA. 

A transmissão do Curso ao CONTRATANTE ocorrerá, exclusivamente, na Plataforma, sendo 

proibido o armazenamento, download ou gravação de qualquer material, resultando em 

penalidade se for feito o contrário. 

Fica sob responsabilidade do CONTRATANTE se atentar ao período de acesso que este tem 
direito (especificado pelo tempo de acesso as aulas, em sua maioria 1 ano), passado período, o 
CONTRATANTE não terá mais permissão para acessar o conteúdo.  

Das normas de conduta e proteção à propriedade imaterial 

O CONTRATANTE se compromete a não produzir, reproduzir, disponibilizar, divulgar ou 

transmitir qualquer conteúdo que: (i) Seja contrário a qualquer norma da legislação brasileira, 

bem como à moral e aos bons costumes normalmente aceitos, ou que incentive qualquer forma 

de racismo, discriminação ou violência; (ii) Seja protegido por quaisquer direitos de propriedade 

intelectual ou industrial pertencente a terceiros, sem que você tenha obtido previamente dos 

seus titulares a autorização necessária para levar a cabo o uso que efetuar ou pretender efetuar; 

(iii) Incorporem códigos maliciosos ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam gerar 

danos ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipamentos 

informáticos (hardware e software) da CONTRATADA ou de terceiros, ou que possam causar 

dano aos documentos eletrônicos e arquivos armazenados nestes equipamentos informáticos; 

(iv) Provoquem, por suas características (tais como forma, extensão etc.) dificuldades no normal 

funcionamento do serviço. 

O CONTRATANTE reconhece que, em qualquer hipótese, será o único responsável pelo uso que 

fizer da Plataforma, bem como por qualquer conteúdo ou comentário que nela inserir. 

O acesso a áreas restritas dentro da Plataforma somente é permitido aos CONTRATANTES com 

a devida permissão, a partir do uso de seu login e senha, sendo tais áreas consideradas fechadas. 

Neste sentido, o CONTRATANTE fica ciente que se alguma falha no sistema for encontrada que 

permita o seu acesso a qualquer área restrita da Plataforma, ainda que por mera tentativa de 

erro e acerto de senha, ainda assim o CONTRATANTE incidirá em sanções civis e criminais 

decorrentes de sua conduta. 

O CONTRATANTE poderá inserir fotos em seu perfil na Plataforma, ou quando participa de 

campanhas da CONTRATANTE, momento em que conferirá autorização de divulgação de tal 

imagem, porém (a) somente poderá inserir fotos de sua autoria; e (b) não poderá inserir fotos 

de terceiros, nudez, ou outro material protegido por direitos autorais e de imagem. Portanto, o 

CONTRATANTE se responsabiliza pelas fotos que utilizar. 

Todo conteúdo disponibilizado na Plataforma, como marcas, logotipos, vídeos, arquivos, textos, 

ícones, desenhos, sons, layouts, materiais didáticos, algoritmos, incluindo-se os Cursos, são de 

propriedade exclusiva da CONTRATADA, ou de terceiros que concederam autorização para tal 

utilização, e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais, sendo vedada sua cópia, 

reprodução, 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, 9.609/98 e 2.848/40. 

O(s) Instrutor(es) autorizaram a CONTRATADA a utilizar sua imagem nos Cursos e Eventos. Desse 

modo, qualquer reprodução indevida dos Cursos e Eventos disponibilizados constitui, além da 

violação de direitos de propriedade intelectual da CONTRATADA, a violação dos direitos de 

imagem do(s) respectivo(s) Instrutor(es). Caso o CONTRATANTE faça eventual uso indevido da 



imagem do(s) Instrutor(es) terá responsabilidade exclusiva pela reparação civil, sem prejuízo da 

indenização por todos os danos e despesas da CONTRATADA. 

Do procedimento em caso de constatação de abusos ou irregularidades 

Caso o CONTRATANTE identifique qualquer material ofensivo, ilegal, ou atentatório à moral e 

aos bons costumes, disponibilizado por outro Usuário da Plataforma, poderá, imediatamente 

comunicar a CONTRATADA, através do e-mail apecatus.pro@apecatus.com, para que possa ser 

apurada essa denúncia, ficando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade por tal 

conteúdo, por ter sido realizado por terceiros, sem qualquer intervenção ou controle da mesma. 

Ficará ao critério da administração da CONTRATADA a apuração das denúncias que lhe forem 

dirigidas. 

O comportamento ilícito poderá ser sancionado com a suspensão ou cancelamento do registro 

do Usuário na Plataforma, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Da duração e finalização do acesso à plataforma 

A CONTRATADA, ainda, se reserva o direito de recusar ou retirar o acesso à Plataforma, a 

qualquer momento, e sem necessidade de prévio aviso, por iniciativa própria ou por exigência 

de um terceiro, se o CONTRATANTE descumprir, de qualquer forma, este Termo de Uso, a 

Política de Privacidade e/ou a legislação vigente, sem que qualquer indenização seja devida a 

CONTRATADA. 

Da exclusão de garantias e da responsabilidade da contratada 

A CONTRATADA não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer danos decorrentes 

da interrupção do acesso à Plataforma ou falhas no seu funcionamento. 

A CONTRATADA poderá, sem concordância do CONTRATANTE, realizar quaisquer alterações na 

Plataforma que julgar necessárias, sem que qualquer valor ou indenização seja devida ao mesmo 

em razão disso. 

Todos os depoimentos de CONTRATANTES divulgados pela CONTRATADA são verdadeiros, assim 

como os resultados apresentados. Porém, a CONTRATADA não se responsabiliza ou garante 

qualquer resultado de nenhum CONTRATANTE, visto que isso depende principalmente do seu 

comprometimento e esforço, atributos que estão fora do controle da CONTRATADA. 

Todos os resultados e depoimentos, poderão ser divulgados publicamente pela CONTRATADA 

para benefício próprio. 

Fale conosco e denuncie 

Fique à vontade para entrar em contato conosco em caso de dúvidas sobre quaisquer das 

práticas relativas a informações nos Serviços e/ou sobre este Termo. 

Em caso de dúvidas e/ou denúncias sobre a comercialização ou disponibilização de Cursos em 

outros locais que não na Plataforma da CONTRATADA, entre em contato conosco, através do e-

mail apecatus.pro@apecatus.com. 

Mesmo que qualquer parte destes Termos de Uso seja considerada inválida ou inexequível, as 

demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito, sendo que o referido trecho deverá 

ser interpretado de forma consistente com a lei aplicável, para refletir, na medida do possível, a 

intenção original das partes. 

Ao adquirir qualquer produto da CONTRATADA, o CONTRATANTE concorda em se vincular a 

todas as cláusulas do presente Termos de Uso, bem como a Política de Privacidade da 

CONTRATADA. 


