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1. DEFINIÇÃO E ACEITAÇÃO 
 
1.1. Definição. O presente instrumento de Termos de Uso dos Serviços (“TUS”) da GH 

Info Channel Provedora de Conteúdos Ltda. (“GH”), abaixo qualificada, descreve como 

serão prestados os serviços oferecidos pela GH (“Serviços”) em seu portal da internet 

(“Portal”) e em suas aplicações relacionadas com o Portal (“Apps”) ao Usuário 

("Usuário"), adiante qualificado. 
 
1.2. Intuito Puramente Comercial. Os Serviços são ofertados na forma “b2b”, isto é, 

destinados apenas ao Usuário que se utilizará deles com Intuito Puramente Comercial, 

não se destinando ao consumidor final em nenhuma hipótese, estando vedado a 

contratação e o uso pelas pessoas que não tenham o Intuito Puramente Comercial. 
 
1.2.1. Por "Intuito Puramente Comercial” deve ser entendido que o Usuário utilizará os 

Serviços dentro da sua atividade comercial, integrando-os ao processo empresarial de 

uma atividade econômica ou, ainda, processos de atividades em associações e entes 

legais com fins não lucrativos. 
 
1.3. Integração da Política de Privacidade (“PP”) com este TUS. É parte integrante deste 

instrumento a PP, que rege a coleta, o uso, o armazenamento e a guarda dos Dados 

(“Dados”) do Usuário no Portal e nos Apps. 
 
1.4. Aceite ao TUS pelo Usuário. Todos os Serviços são contratados através da livre 

manifestação de vontade do Usuário. No momento da contratação dos Serviços, na forma 

definida neste TUS, o Usuário declara que aceita todos os termos e condições da 

prestação dos Serviços, bem como às disposições da PP. 
 
1.4.1. Todos os tipos de Serviços são detentores de provisões e condições singulares, 

que estarão previstas em aditivos ao presente TUS (“Aditivos”), disponíveis no momento 

de suas contratações. 
 
1.4.2. O Usuário deverá ler o TUS, a PP e os Aditivos com atenção antes decidir por 

contratar os Serviços. Caso o Usuário não concorde com o TUS, com a PP e/ou com os 

Aditivos, não deverá contratar os Serviços. 
 
1.5. Mudanças Materiais. A GH reserva-se o direito de promover alterações neste TUS, 

na PP e nos Aditivos a qualquer tempo. Caso exista qualquer mudança material neste 

TUS, na PP e nos Aditivos durante a prestação dos Serviços, o Usuário será notificado 

para que possa aceitar as modificações. Em não aceitando, os Serviços serão 

imediatamente terminados pela GH. Se o Usuário não se manifestar, será considerado 

seu aceite num prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação. 
 

2. PARTES 
 
2.1.  Partes. São partes deste instrumento: 
 

(i) GH Info Channel Provedora de Conteúdos Ltda. (“GH”). É uma sociedade 

empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 31.166.783/0001-01, com sede 

na Rua Francisco Rocha, 198, Curitiba/ PR, na forma exposta no item “1.1” supra; 
 

(i) Grupo da GH (“Grupo”): Fazem parte do Grupo as subsidiárias, controladas ou 

controladoras da GH, bem como aquelas que participam de qualquer espécie 

de joint venture com a GH; 
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(ii) Usuário (“Usuário"). É uma pessoa física plenamente capaz ou pessoa jurídica 

legalmente constituída, brasileira ou estrangeira, e que obrigatoriamente deverá 

utilizar os Serviços com Intuito Puramente Comercial, nos termos dos parágrafos 

"1.2" e "1.2.1" acima. O Usuário poderá criar uma Conta ou não, na forma descrita 

abaixo, contudo, para acesso à integralidade do Portal e dos Apps e a contratação 

dos Serviços, deverá obrigatoriamente criar uma Conta. 
 

2.2. Declarações pelo Usuário Quanto ao TUS. O Usuário declara que respeitará e 

seguirá todas as determinações fixadas neste TUS e todas as regulamentações e 

legislações aplicáveis, declarando, ainda, que não usará a sua Conta e os Serviços para 

fins ilícitos, falsos, inverídicos, em má-fé e/ou contrários aos bons costumes ou práticas 

comerciais. 
 

3. CONTA DO USUÁRIO E ASSINATURA 
 

3.1. Conta do Usuário (“Conta”). Todo o Usuário que desejar acessar o Portal e/ou os 

Apps em sua integralidade, bem como contratar os Serviços, deverá obrigatoriamente 

criar uma Conta no Portal e/ou Apps, em que deverá fornecer os seus Dados e ativar um 

nome de usuário e uma senha para ter acesso ao Portal e aos Apps e a contratação dos 

Serviços. 
 

3.1.1. O Usuário que não criar uma Conta, apenas poderá acessar o Portal e os Apps de 

maneira limitada e não poderá contratar os Serviços. Contudo, mesmo que o Usuário não 

crie uma Conta, deverá aceitar todas as condições e disposições deste TUS e aquelas 

dispostas na PP para o simples acesso ao Portal e aos Apps. 
 

3.2. Assinatura Eletrônica do Usuário (“Assinatura”). O Usuário ao criar a Conta, deverá 

ativar um nome de usuário e uma senha. Este mecanismo de ativação é a assinatura 

eletrônica do Usuário (“ Assinatura”) e é somente através desta que se dará sua relação 

com a GH no Portal e nos Apps, servindo como meio efetivo e legal de contratar os 

Serviços. 
 

3.2.1. A Assinatura de cada Usuário é própria, exclusiva e intransferível. O Usuário é 

obrigado informar à GH qualquer mudança em seus Dados, assim como é responsável 

por proteger e prevenir o acesso de terceiros por meio de sua Assinatura. O Usuário 

também é o único responsável pela escolha, perda, furto ou uso não autorizado da 

Assinatura, qualquer código ou senha, assim como as consequências derivadas disso. 
 

3.3. Declarações do Usuário ao Criar uma Conta. Ao criar uma conta GH, o Usuário 

concorda em: 

(i) Fornecer informações verdadeiras, precisas, atuais, completas e de sua legítima 

propriedade, conforme solicitado pelo formulário de registro do Serviço; 

(ii) Manter e atualizar prontamente os Dados de Registro para mantê-los verdadeiros, 

precisos, atualizados e completos; 

(iii) Fornecer, quando aplicável, um método de pagamento válido para o pagamento 

do Preço dos Serviços; 

(iv) Usar apenas a Conta que foi criada para acessar o Portal e/ou os Apps; 
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(v) Não permitir que a Conta seja usada por qualquer outra pessoa para acessar o 

Portal e/ou os Apps; 

(vi) Não usar o nome de outra pessoa com a intenção de se passar por essa pessoa 

ou de uma maneira que cause confusão quanto à origem da conta; 

(vii) Usará o Portal e contratará os Serviços com Intuito Puramente Comercial; e 
 

(viii) Não se utilizará do Portal e dos Serviços para prática de atos ilegais, temerários, 

contrários aos bons costumes, de má-fé, e também aqueles que possam ser 

entendidos como de concorrência desleal e atos conexos. 
 
3.3.1. Caso o Usuário forneça qualquer informação falsa, incorreta, não atual ou 

incompleta, que se faça passar por outra pessoa, incluindo organizações ou entidades, se 

a GH tiver motivos razoáveis para suspeitar que as informações fornecidas são falsas, 

imprecisas, não atuais ou incompletas, não cumprir com suas declarações do parágrafo 

anterior, se o Usuário se passar por outra pessoa, ou, ainda, se a GH tiver motivos 

razoáveis para suspeitar que as informações fornecidas são falsas, que o Usuário não 

cumpriu com suas declarações ou que se passa por outra pessoa, a GH poderá 

suspender ou encerrar sua conta e se recusar a permitir que acesse o Portal e os Apps e 

contrate os Serviços a qualquer momento. Todos os dados de registro serão 

armazenados e usados de acordo com a PP da GH. 
 

3.3.2. Por meio deste, o Usuário concorda com o tratamento dos Dados de suas 

atividades no Portal e nos Apps pela GH para fins de otimização e a apresentação ao 

Usuário, na forma descrita na PP. 
 
3.4. Término da Conta. Usuário poderá encerrar sua conta GH a qualquer momento, 

quando voltará a ter acesso ao Portal e aos Apps de maneira limitada, sem poder 

contratar os Serviços. 
 
3.4.1. Os Dados do Usuário que cancelou a Conta ficarão guardados por 01 (um) mês, 

prazo este em que o Usuário poderá reativar sua Conta. Nos termos da PP, a GH fará a 

guarda de certos Dados pessoais do Usuário na forma e pelo prazo da legislação 

aplicável. 
 
3.4.2. A GH também poderá encerrar a Conta do Usuário, impor limites ou restringir o 

acesso a partes ou a todo o serviço a qualquer momento, sem aviso prévio ou 

responsabilidade. 
 
3.5. Exibição de Conteúdos de Terceiros no Portal e nos Apps. O Usuário declara que 

concorda que lhe sejam exibidos conteúdos fornecidos por terceiros. Esses conteúdos 

são de responsabilidade exclusiva dos terceiros que o disponibilizam. 
 
3.6. Exibição e Fornecimento de Dados e Conteúdos pelo Usuário. O Usuário é o único 

responsável pelos Dados e conteúdos que exibe no Portal e/ou Apps e deve garantir que 

a GH tenha todos os direitos e permissões necessários para usá-los em conexão com o 

Portal e/ou Apps e a prestação do Serviços. A GH não é responsável por qualquer ato ou 

fato sobre os Dados e os conteúdos do Usuário, incluindo compartilhá-los publicamente, 

devendo ser observadas as disposições da PP quanto aos Dados do Usuário 
 

8.2. Verificação dos Conteúdos Exibidos. O Usuário reconhece que, para garantir a 

conformidade com as disposições legais, impedir phishing ou fraude ou quando um 
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conteúdo ilegal é relatado, a GH pode ser obrigada a revisar determinado Dados e 

conteúdo enviado aos Portal e/ou Apps para determinar se é ilegal ou se viola estas 

informações do TUS. A GH se reserva o direito de modificar, impedir o acesso, excluir ou 

recusar a exibição de conteúdo que acredita violar a lei ou estes TUS, seus aditivos, ou a  
PP. No entanto, o Usuário aceita que a GH não tem obrigação de monitorar ou revisar 

qualquer conteúdo submetido ao Portal e/ou Apps. 
 

3. SERVIÇOS 
 

3.1. Tipos de Serviços. A GH oferta os seguintes Serviços no Portal e/ou nos Apps: 
 

(ix) Plano de Assinatura; 
 

(x) Habilitação; 
 

(xi) Classificação; 
 

(xii) Index; 
 

(xiii) Vamco; e 
 

(xiv) Excore. 
 

3.1.1. Todos os Serviços detêm disposições e condições singulares para sua prestação 

pela GH, que são disponibilizadas em seus respectivos Aditivos no momento da 

contratação. O Usuário ao efetuar a contratação dos Serviços, declara que concorda com 

todas as disposições e condições estabelecidas nos Aditivos. 
 
3.2. Oferta dos Serviços (“Oferta"). A GH fará a Oferta dos Serviços ao Usuário através do 

Conta no Portal e/ou dos Apps, se o Usuário manifestar sua intenção nestes de realizar a 

contratação dos Serviços. 
 
3.2.1. A Oferta durará pelo prazo de 30 (trinta) dias ou pelo prazo descrito na mesma.  

Após este período, a GH poderá promover quaisquer alterações na Oferta. 
 

3.3. Preços dos Serviços (“Preço"). O Preço detalhado por cada um dos Serviços será 

devidamente discriminado no Portal e/ou nos Apps antes da contratação pelo Usuário. 

3.4. As Ofertas são Integrantes deste TUS e Seus Aditivos. As Ofertas, que são 

realizadas por meio do Portal e/ou dos Apps, contendo as descrições dos Serviços e os 

respectivos Preços, são partes integrantes deste TUS, e de seus Aditivos. 
 
3.5. Direitos da GH Quanto à Oferta e ao Preço. A GH reserva-se o direito de alterar as 

Ofertas, o que envolve cada um dos Serviços e os seus Preços, sem prévio aviso. 

3.5.1. Ao continuar a usar ou acessar os Serviços depois que tais alterações entrarem em 

vigor, o Usuário declara que concorda com todas as alterações promovidas. 

3.6. Inadimplemento pelo Usuário. A falta de pagamento do Preço pode resultar na 

limitação, suspensão ou cancelamento do Serviço contratado, o que pode resultar na 

perda dos Dados associados ao Serviço, que são guardados e apagados na forma e 

prazos descritos na PP. 
 

3.7. Prestação e Entrega dos Serviços. Os Serviços serão prestados e entregues na 

forma constante dos Aditivos de cada um dos Serviços. 
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3.8. Armazenamento das Informações e Documentos dos Serviços. Todas as informações 

referentes aos Serviços prestados ao Usuário, incluindo os documentos que lhes dão 

suporte, ficaram armazenados e disponíveis no Portal e/ou Apps, acessíveis pelo Usuário 

através da Conta, incluindo para seu download, por um período de 12 (doze) meses, a 

contar da data de sua disponibilização, sendo que, ao final, as informações e documentos 

dos Serviços serão excluídas. 
 

4. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO PARA ACESSO AO PORTAL E AOS APPS E 

PARA CONTRATAÇÃO E USO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Declarações pelo Usuário para Acesso ao Portal e aos Apps e Para Contratação e 

Uso dos Serviços. O Usuário declara e concorda que não executará quaisquer das 

seguintes atividades: 
 

(i) Usar, exibir, espelhar ou enquadrar o Portal e/ou os Apps e qualquer elemento 

individual dentro do Serviço, o nome GH, marca registrada, logotipo ou outras 

informações proprietárias, ou o layout e design de qualquer parte do Serviço, sem 

o expresso consentimento por escrito da GH; 
 

(ii) Acessar o Portal e/ou os Apps por qualquer meio que não seja através da forma 

estabelecida e fornecida pela GH; 

(iii) Evitar, ignorar, remover, desativar, prejudicar, descodificar ou de qualquer outra 

forma evitar qualquer medida tecnológica implementada pela GH ou por qualquer 

dos terceiros fornecedores de serviços à GH no Portal e nos Apps; 
 

(iv) Manipular ou forjar identificadores para disfarçar a origem de qualquer Dado 

transmitido através do Portal e dos Apps; 

(v) Tentar acessar ou pesquisar o Portal e/ou Apps ou baixar o seu conteúdo, ou 

usar, carregar conteúdo ou criar novos links, fazer postagens ou referências no 

Portal e/ou nos Apps através do uso de qualquer mecanismo, software, 

ferramenta, agente, dispositivo ou mecanismo (incluindo scripts automatizados, 

spiders, robôs, crawlers, ferramentas de mineração de dados ou similares) além 

do software e/ou agentes de pesquisa fornecidos pela GH ou outros navegadores 

da Web de terceiros ou mecanismos de pesquisa geralmente disponíveis; 

 

(vi) Enviar qualquer spam não solicitado ou não autorizado, mensagens publicitárias, 

materiais promocionais, email, lixo eletrônico, cartas em cadeia ou outra forma de 

solicitação; 
 

(vii) Usar quaisquer metatags ou outro texto ou metadados ocultos que utilizem o 

Portal e/ou os Apps ou uma marca, logotipo, domínio ou endereços da internet da 

GH, de terceiros prestadores de serviços e parceiros, sem o consentimento 

expresso destes por escrito; 
 

(viii) Interferir ou tentar interferir com o acesso de qualquer Usuário, host ou rede, 

incluindo, sem limitação, o envio de um vírus, sobrecarga, inundação, envio de 

spam ou envio de correio eletrônico ao Portal e/ou aos Apps; 
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(ix) Reproduzir, duplicar, copiar, vender, comercializar, revender ou explorar para 

qualquer finalidade comercial qualquer parte do Portal e/ou Apps (incluindo a 

Conta) ou o seu acesso ou uso do Portal e/ou dos Apps; 
 

(x) Coletar ou armazenar qualquer informação pessoal identificável de outros 

Usuários sem sua permissão expressa; 

(xi) Violar qualquer lei ou regulamento aplicável; 
 

(xii) Permitir que qualquer outra pessoa ou entidade use sua conta GH; 
 

(xiii) Encorajar ou permitir que qualquer outra pessoa realize qualquer uma das 

atividades proibidas neste TUS. 

4.2. Declaração Quanto à Engenharia Reversa. O Usuário também declara que não 

realizará qualquer tipo de engenharia reversa em particular, incluindo descompilar, 

desmontar ou adulterar quaisquer componentes de segurança, regras de uso ou outras 

medidas de proteção aplicáveis ao Portal e/ou Apps, Serviços ou conteúdos. 
 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

5.1. Propriedade Intelectual da GH, Fornecedores e Parceiros. Todos os conteúdos do 

Portal e dos Apps são de propriedade da GH ou de terceiros fornecedores de serviços e 

parceiros, neste caso os conteúdos foram licenciados para a GH, e todos são protegidos 

pelas leis aplicáveis. Toda a forma de organização, compilação, tratamento da 

informação, design, classificação e montagem do Portal e dos Apps, bem como a 

prestação dos Serviços, são propriedade intelectual exclusiva da GH, devidamente 

protegidas pelas leis aplicáveis. 
 

5.2. Propriedade Intelectual de Software. Todo o software utilizado para o uso e 

desenvolvimento do Portal e dos Apps, bem como dos Serviços ofertados, são de 

propriedade da GH ou de terceiros fornecedores de serviços e parceiros, e são protegidos 

pelas leis aplicáveis. 
 

5.3. Marca, Símbolos Distintivos, Sinais de Propaganda e Sinais e Expressões 

Registráveis. Todas as marcas, símbolos distintivos, sinais de propaganda e sinais e 

expressões registráveis e que aparecem nos Portal e/ou nos Apps, ou, ainda, que 

aparecem na prestação dos Serviços, são de propriedade da GH e estão devidamente 

registrados ou serão registrados e protegidos na forma da lei. Eventuais marcas, símbolos 

distintivos, sinais expressões poderão pertencer aos terceiros fornecedores de serviços e 

parceiros, que também podem estar protegidos na forma da lei. 
 

5.4. Direitos Autorais. Todos os textos, gráficos, desenhos, vídeos ou suportes de áudio, 

matérias jornalísticas, pareceres, artigos, artigos científicos, notas, colunas, reportagens, 

pesquisas, ferramentas digitais, softwares, entre outros, são de autoria e propriedade da 

GH ou dos terceiros fornecedores de serviços e parceiros, não podendo ser modificados, 

copiados, alterados, reproduzidos, adaptados ou traduzidos pelo Usuário ou por terceiros 

sem a autorização expressa dos proprietários dos conteúdos. 
 

5.5. Não Cessão e Não Licenciamento para fins de Comercialização. A disponibilização 

pela GH ao Usuário de informações, dados, arquivos digitais, textos, gráficos, desenhos, 

vídeos, softwares, notícias, matérias jornalísticas, pareceres, artigos, artigos científicos, 

notas, pesquisas, colunas, reportagens, ferramentas digitais, softwares, entre outros, 
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pertencentes à GH ou terceiros fornecedores de serviços e parceiros, não significa, em 

qualquer caso, a cessão de sua propriedade ou a outorga de qualquer tipo de direito de 

uso ou exploração comercial para o Usuário. 
 
5.6. Proibição ao Uso não Autorizado da Propriedade Intelectual. É estritamente proibido 

usar o conteúdo do Portal e/ou dos Apps sem a autorização da GH ou dos terceiros 

fornecedores de serviços ou parceiros titulares. Esta proibição inclui a exploração, 

reprodução, publicação, transformação, distribuição, transmissão por qualquer meio, 

publicação subsequente, exibição e comunicação pública, ou representação de tais 

conteúdos, no todo ou em parte. A ocorrência de qualquer um deles constituirá uma 

violação dos direitos de propriedade intelectual da GH ou dos terceiros fornecedores de 

serviços ou parceiros titulares, e estará sujeita a todas as consequências legais civis e 

criminais. 
 

6. LINKS PARA TERCEIROS 
 

6.1. Links no Portal e/ou Apps para Terceiros. A GH pode, quando aplicável, incorporar e 

publicar links no Portal e/ou nos Apps para domínios e endereços da internet mantidos 

por terceiros fornecedores de serviços ou parceiros. A GH não assume nenhuma 

responsabilidade derivada da conexão desses links para domínios e endereços da 

internet ou plataformas dos terceiros, nem sua existência implica que a GH apóia, 

promove, garante respectivas plataformas vinculados. 
 

6.2. Necessidade de Autorização da GH para Exibição de Links. O Usuário ou qualquer 

terceiro que desejar vincular algum link de terceiro no Portal e/ou Apps deverá obter o 

consentimento expresso por escrito da GH. Em qualquer caso, a GH não assume 

qualquer responsabilidade derivada da conexão ou do conteúdo de domínios e endereços 

da internet com hiperlinks de terceiros. 
 

7. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 
 

7.1. Situações e Circunstâncias Alheias à vontade da GH. O Usuário declara que tem 

ciência de que o Portal, os Apps, os Serviços e respectivos conteúdos são dependentes 

de circunstâncias que não estão sob o total controle da GH, como, por exemplo, a 

perfomance da internet, sistemas de telecomunicação, sistemas de terceiros, entre outros. 

Sendo assim, o Usuário declara que concorda que: 
 

(i) A GH não garante que o uso do Portal, dos Apps e dos Serviços será ininterrupto 

ou livre de erros, pois podem se dar por circunstâncias alheias ao controle da GH; 

 

(ii) Que eventuais defeitos, quando estiverem sob a responsabilidade de terceiros, 

poderão não ser corrigidos pela GH; 

(iii) Que o Portal, os Apps e os serviços de terceiros fornecedores de serviços e 

parceiros, poderão sofrer problemas em seu pleno funcionamento e/ou conter 

componentes prejudiciais, visto que estes podem ser causados por circunstâncias 

alheias ao poder da GH, mas que a GH fará tudo o que estiver ao seu alcance e 

for possível para disponibilizar o Portal, os Apps e prestar os Serviços em pleno 

funcionamento e livre de componentes prejudiciais; e 
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(iv) Que todas as informações, descrições e conteúdos disponíveis oriundos de 

terceiros podem não ser 100% acurados e confiáveis. 

7.2. Riscos do Usuário. O Usuário concorda expressamente que o uso do Portal, dos 

Apps e dos Serviços é por sua conta e risco. A GH reserva-se o direito de restringir ou 

encerrar o acesso ao Portal e aos Apps, ou qualquer recurso ou parte destes, a qualquer 

momento, caso o Usuário não cumpra com as disposições deste TUS, aquelas 

determinadas pela lei ou venha a cometer danos a terceiros. A GH não tem qualquer 

responsabilidade pela exclusão, entregas mínimas ou falhas no armazenamento ou na 

transferência de qualquer configuração de Dados ou personalização, caso estas falhas 

não sejam de responsabilidade da GH. 
 

7.3. Responsabilidade da GH Perante o Usuário Gratuito. A GH não se responsabiliza 

pelo acesso ou qualquer prestação de Serviços ao Usuário que não contratar e pagar 

pelos Serviços, ainda que possa ter criado uma Conta, salvo quanto aquelas garantias e 

direitos determinados pela lei. O Usuário declara que concorda com a responsabilidade 

da GH tal qual disposta neste parágrafo. 
 

7.4. Responsabilidade da GH Perante o Usuário Pago. A GH é responsável pela correta 

prestação dos Serviços ao Usuário que contratou e pagou por eles, sendo a 

responsabilidade da GH limitada ao valor o total do Serviço contratado e efetivado pago 

pelo Usuário. O Usuário declara que concorda com a responsabilidade da GH tal qual 

disposta neste parágrafo. 
 

7.4.1. A GH não se responsabiliza por quaisquer outros danos, diretos ou indiretos, lucros 

cessantes, uso, perda de Dados ou de outros bens intangíveis resultantes do uso do 

Portal, dos Apps e da prestação dos Serviços. O Usuário declara que concorda com a 

responsabilidade da GH tal qual disposta neste parágrafo. 
 
7.5. Responsabilidade do Usuário. O Usuário declara e concorda que é plenamente 

responsável por toda e quaisquer atos praticados, direta ou indiretamente, mesmo que 

através de interpostas pessoas, dolosa ou culposamente, em detrimento dos direitos da 

GH e dos terceiros fornecedores de serviços e parceiros, declarando, ainda, que 

indenizará todos no montante de seus respectivos prejuízos, conforme ajustado entre as 

partes ou determinado pelo juízo competente. 
 

7.6. Responsabilidade do Usuário Perante Terceiros. O Usuário declara que é o único e 

pleno responsável por quaisquer reivindicações ou demandas feitas contra si por 

terceiros, isentando a GH de quaisquer responsabilidades, inclusive devendo indenizar a 

GH por qualquer dano experimentado em razão de seus atos, devido: 
 

(i) Ao uso do Portal, dos Apps e dos Serviços; 
 

(ii) A violação deste TUS, seus aditivos e da PP; ou 
 

(iii) A violação de qualquer lei ou sua violação ou infração de quaisquer direitos de 

terceiros. 

7.7. Responsabilidade do Usuário perante Terceiros Necessários à Prestação dos 

Serviços. O Usuário é o único responsável pelo correto fornecimento dos Dados 

destinados aos terceiros que são necessários à correta prestação dos Serviços pela GH, 

isentando esta de quaisquer responsabilidade pelas falhas no fornecimento de Dados e 

de todas das consequências que estas falhas poderão gerar ao Usuário. Outras 
 

Página 8# de 9# 



GAINHOLDER 
 

TERMOS DE USO DOS SERVIÇOS 
 

 

condições e responsabilidades sobre este tipo de situação estarão descritas nos Aditivos. 

 

8. SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DO ACESSO E USO DO PORTAL, DOS 

APPS, DA CONTA E DOS SERVIÇOS 
 
8.1. Suspensão e Encerramento. A GH reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, 

limitar, suspender ou encerrar o Portal, os Apps, a Conta, a prestação dos Serviços, 

proibir o acesso e uso e tomar medidas técnicas e legais para impedir que o Usuário 

acesse e/ou utilize o Portal, os Apps e os Serviços, caso exista a suspeita de que o 

Usuário esteja criando problemas, infringindo os direitos da GH e de terceiros, ou, ainda, 

agindo de forma inconsistente ou em contrário com as disposições deste TUS, seu 

aditivos, na PP e na lei. 
 

9. ANTICORRUPÇÃO 
 

9.1. Ciência das Partes. As partes declaram que têm ciência, conhecem e entendem os 

termos das leis anticorrupção e sobre lavagem de dinheiro do Brasil, em especial as Leis 

de n. 12.846/13 e de n. 9.613/98, bem como da legislação anticorrupção e sobre lavagem 

de dinheiro fora da jurisdição Brasileira e que são aplicadas às partes, bem como que 

adotam internamente todas as práticas exigidas para coibir a prática dos crimes nelas 

previstos. 
 

9.2. Declaração das Partes. As partes, por si, seus diretores, sócios, acionistas, 

empregados, agentes, colaboradores, prepostos e terceiros contratados, para a execução 

deste contrato, não deverão, direta ou indiretamente, oferecer, dar ou comprometer-se a 

pagar, autorizar ou encorajar, aceitar ou comprometer-se a aceitar de quem quer que 

seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 

espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis aplicáveis, com o 

objetivo de obter benefício ou vantagem imprópria relacionada ao objeto deste contrato, 

ou de outra forma que não relacionada a este contrato. 
 

14. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 
 

14.1. Lei Aplicável. O acesso ao Portal e/ou Apps e o uso dos Serviços serão regidos e 

interpretados de acordo com a lei brasileira. 

14.2. Foro Competente. Quaisquer disputas que possam surgir de assuntos e matérias 

conectadas ao presente TUS, seus aditivos, a PP e entre a GH, o Usuário, terceiros 

prestadores de serviços ou parceiros, serão resolvida no Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, Brasil, renunciando as partes expressamente a 

sua qualquer outro foro e jurisdição. 
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