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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO 

 

O presente termo de uso aplica-se a utilização das ferramentas de acesso com “login” e 

“senha” que possibilitam inserção de dados no sistema Select e tem como objetivo definir as regras a 

serem seguidas pelos usuários da instituição Select Investimentos. O aceite eletronicamente do 

presente termo, o usuário aceita todas as cláusulas a seguir expostas.  

Considerando que a aceitação destes termos e condições gerais é absolutamente 

indispensável à utilização do software, ora denominado Select Investimentos.  

Considerando que ao clicar na caixa que indica a sua concordância você estará aceitando os 

termos, declarando que leu e concordou com a versão mais recente dos termos de uso do Select 

Investimentos, vinculando-se automaticamente às regras aqui contidas. 

Considerando que este documento entra em vigor em relação ao USUÁRIO vinculada ao 

USUÁRIO na data em que este clicar no botão “Aceito”, sendo está a considerada “data efetiva” do 

primeiro uso Sistema da instituição Select Investimentos. 

Considerando que o USUÁRIO declara estar ciente de que as operações que correspondam 

ao uso da Sistema da instituição Select Investimentos serão registradas nos bancos de dados do 

software, juntamente com a data e hora em que foram realizadas pelo USUÁRIO, podendo tais 

informações serem utilizadas como prova pelas partes, independentemente do cumprimento de 

qualquer outra formalidade. 

É de suma importância o usuário ter conhecimento de que as informações lançadas no 

Sistema da instituição Select Investimentos são de sua exclusiva responsabilidade, estando, portanto, 

a Select Investimentos isenta de qualquer objeção decorrente de mal-uso. 

A Select Investimentos reserva - se o direito de, sem aviso prévio, atualizar, modificar, adaptar 

ou alterar a sua interface com os USUÁRIOS, sempre que julgar que tais modificações possam resultar 

no aperfeiçoamento técnico. Desse modo, é dever do USUÁRIO manter Sistema da instituição Select 

Investimentos sempre atualizado, ficando a Select Investimentos isenta de qualquer problema que 

decorra da falta de atualização do Sistema. 

O USUÁRIO não poderá atribuir a Select Investimentos qualquer responsabilidade, tampouco 

exigir o pagamento a título de indenização em virtude de prejuízos resultantes de dificuldades técnicas 

ou falhas nos sistemas ou na internet. Eventualmente, o Sistema de instituição Select Investimentos 

poderá não estar disponível por motivos técnicos ou falhas da internet, ou por qualquer outro evento 

fortuito ou de força maior alheio ao controle da a Select Investimentos. 
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O USUÁRIO declara e aceita que a Select Investimentos está em constante desenvolvimento 

e que novas versões de sistema poderão ser disponibilizadas a qualquer momento, sem aviso prévio. 

DO ACESSO À Sistema da instituição Select Investimentos E DO CADASTRO. 

O acesso Sistema de Identificação da instituição Select Investimentos pelo USUÁRIO se dará 

sempre por meio de login e de senha, de caráter pessoal e intransferível, devendo alterar no primeiro 

momento que recepcionar o acesso, senha esta escolhida pelo próprio, sendo este o responsável por 

sua guarda e sigilo. 

Para utilizar Sistema de Identificação da instituição Select Investimentos o USUÁRIO deverá 

ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos, bem como ter capacidade civil e declarar e 

garantir que as informações prestadas são verdadeiras, leu, compreendeu, concordou e que está 

integralmente de acordo com as regras previstas neste termo. 

O USUÁRIO deverá fornecer as informações solicitadas pela Sistema da instituição Select 

Investimentos para a realização do cadastro, de forma a habilitar o seu acesso. Os dados poderão ser 

solicitados no decorrer da utilização.  

É de exclusiva responsabilidade do USUÁRIO fornece, atualizar e garantir a veracidade dos 

dados cadastrais, respondendo estes de forma cível e criminal pelos dados que porventura sejam 

inverídicos ou inexatos. 

A Select Investimentos se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para 

identificar os seus USUÁRIOS, bem como o direito de solicitar dados e documentos adicionais, os 

quais a primeira estime serem pertinentes, a fim de conferir a veracidade do cadastro. 

O USUÁRIO compromete-se a notificar a Select Investimentos imediatamente, por meio dos 

canais de contato mantidos, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta ou a respeito de 

conhecimento de quaisquer irregularidades que possam ocasionar danos aos USUÁRIOS, à Select 

Investimentos ou a terceiros. Em razão da área exclusiva de acesso para USUÁRIO, este declara que 

será o único responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso só será 

possível mediante a utilização de senha de seu exclusivo conhecimento. 

Quando o USUÁRIO solicitar a recuperação de senha, a Select Investimentos fornecerá, via 

e-mail, uma senha provisória para possibilitar o acesso, devendo o USUÁRIO, obrigatoriamente, criar 

uma senha de seu exclusivo conhecimento. 

Caso o USUÁRIO não digite sua senha corretamente ou use outra não cadastrada no Sistema 

de Identificação Select Investimentos por 3 (três) vezes consecutivas, esta, por medida de segurança, 

se reserva o direito de bloquear o acesso do USUÁRIO, sem que isso acarrete qualquer indenização. 

O USUÁRIO está ciente de que todas as informações e dados são inseridos, produzidos e 

disponibilizados são de sua responsabilidade, sem que haja qualquer tipo de modificação ou criação 

por parte da Select Investimentos, que não cria, não edita, e não é, de qualquer forma, responsável 



 

 

Avenida Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 1806 e 1807, 18 andar, São Paulo, SP – Brasil - CEP 04.571-010   

www.selectinvestimentos.com 

pelo conteúdo das informações e dados introduzidos no sistema, na medida em que o serviço prestado 

se restringe à disponibilização de um sistema de facilitação do gerenciamento dos dados 

A Select Investimentos responsabiliza-se por manter as INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

e INFORMAÇÕES PESSOAIS do USUÁRIO e dos Investidores Contratantes, bem como seus 

registros de acesso, em sigilo, sendo que as referidas informações serão armazenadas em ambiente 

seguro. 

Pelo presente eu, ______________________________________________________________, 

identifico-me junto à Select Investimentos, de www.selectinvestimentos.com na aba agente com 

acesso do (login e senha) referentes ao Sistema de Identificação da Instituição Select Investimentos 

sistema disponibilizado e declaro ter conhecimento das responsabilidades advindas do uso do login 

de acesso e senha, a saber: 

 

a) O sistema permite identificar e rastrear o uso, em caráter de segurança e sigilo; 

b) A senha é personalíssima e intransferível, o que acarreta minha responsabilidade pessoal por todo 

e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão proposital a terceiros, ainda que em caráter emergencial 

ou por necessidade de serviço; 

c) Constitui uso indevido da referida senha: sua utilização para fins estranhos ou diversos à 

competência de cadastro de investidores e informações diferentes à finalidade da referida ferramenta; 

a utilização, pelo mesmo modo, da senha designada para outrem, ainda que de boa fé e para fins 

lícitos; a utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na gestão do sistema auferindo 

ou produzindo vantagens pessoais, causando ou imputando prejuízo a outrem de qualquer espécie; 

d) Não revelar fora do âmbito profissional fato ou informação de qualquer natureza de que tenha 

conhecimento por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de autorização da Select 

Investimentos; 

e) Manter a necessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na gravação em 

meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência pessoas não autorizadas;  

f) Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte 

que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de minha senha ou das 

transações a que tenha acesso; 

g) É minha responsabilidade cuidar da integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, 

informações contidas nos sistemas, e da infraestrutura de tecnologia da informação a que tenha 

acesso, devendo comunicar por escrito aos responsáveis, de quaisquer indícios ou possibilidades de 

irregularidades, de desvios ou falhas identificadas no sistema e na infraestrutura de tecnologia da 

informação, sendo proibida a exploração de falhas ou vulnerabilidades porventura existentes;  
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h) Constitui descumprimento de normas legais, regulamentares e quebra de sigilo, divulgar dados 

obtidos dos sistemas de informação e na infraestrutura de tecnologia da informação, aos quais tenha 

acesso, para outros usuários não envolvidos nos trabalhos executados;  

i) Respeitar as normas de segurança e restrições de sistema impostas pelos sistemas de segurança 

implantados tais como privilégio e direitos de acesso;  

j) Poderei responder civil, criminal e administrativamente pelo empréstimo e uso indevido da senha, 

conforme previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

 

 

Curitiba, _____de___________de_____. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Usuário 


