Estes Termos e Condições de Uso (“Termos de Uso”), juntamente com nossa
Política de Privacidade descrevem os termos e as condições aplicáveis ao acesso e
uso do site (https://longevitaprevidencia.com/) disponibilizada pela LONGEVITÁ,
marca de propriedade da Sociedade Empresarial ON VALOR RELAÇÕES COM
INVESTIDORES E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº
09.268.029/0001-23, com sede e domicílio na Cidade de São Paulo/SP, na Rua
Alberto Faria, n° 1320, Bairro Alto de Pinheiros, CEP: 05459-001, doravante
denominada simplesmente “LONGEVITÁ”, e seus Usuários.
No ato de adesão à Plataforma (“Site”), o Usuário se obriga a aceitar, plenamente e
sem reservas, todos os termos e condições deste Termo de Uso. AS DISPOSIÇÕES
AQUI PRESENTES REGULAMENTARÃO A RELAÇÃO ENTRE A LONGEVITÁ E O
USUÁRIO. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM TODOS OS TERMOS QUE SEGUEM
(OU NÃO POSSA CUMPRIR COM ALGUM DE TAIS TERMOS POR QUALQUER
MOTIVO), INFELIZMENTE NÃO PODERÁ UTILIZAR OU ACESSAR A SITE.
LEIA-OS COM ATENÇÃO!
Sempre que houver menção aos termos “LONGEVITÁ”, “nós” ou “nossos”
estaremos
nos
referindo
a
plataforma
eletrônica
“https://longevitaprevidencia.com/”. Ainda, toda vez que houver menção aos
termos “você”, “usuário”, “seu”, “sua”, estaremos nos referindo a você USUÁRIO,
que está consentindo com estes Termos de Uso e com a Política de Privacidade
para fazer uso e ter acesso ao S
 ite.
O LONGEVITÁ PODERÁ MODIFICAR ESTES TERMOS DE USO, A QUALQUER
MOMENTO, MEDIANTE A PUBLICAÇÃO DE TERMOS DE USO ATUALIZADOS, EM
SEU SITE. Para a sua comodidade, a data da última revisão é incluída no topo
desta página. Toda vez que você acessar a Site LONGEVITÁ, e novos Termos de
Uso tiverem sido divulgados, você será solicitado a ler os novos Termos de Uso e
confirmar que concorda com as novas condições aplicáveis.
Caso tenha alguma objeção a quaisquer itens, diretrizes ou alterações posteriores
destes Termos de Uso, ou, ainda, caso fique insatisfeito com os serviços oferecidos
pela LONGEVITÁ, por qualquer motivo que seja, o Usuário poderá cessar o uso de
tais serviços sem qualquer ônus, observado o disposto nestes Termos de Uso.

TERMOS DE USO
1.

DEFINIÇÕES

1.1.
Para facilitar seu entendimento e evitar repetições, os seguintes termos
usados nestes Termos de Uso com a primeira letra em maiúsculo terão o
significado estabelecido abaixo, seja no plural ou no singular, sem prejuízo de
outros termos definidos ao longo destes Termos de Uso:
1.1.1. LONGEVITÁ: Refere-se a marca e a sociedade, ou pessoa, a quem esta
pertença.
1.1.2. SITE OU PLATAFORMA: Refere-se ao portal eletrônico voltado para a
realização de cálculos atuariais oferecidos e oferecimento de artigos que estarão
disponíveis diariamente durante todo o dia, ou em horários determinados nas
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respectivas páginas, podendo ficar indisponíveis temporariamente em virtude da
manutenção do site ou mesmo na ocorrência de falhas do sistema.
1.1.3. APLICATIVO: refere-se ao programa de computador, de propriedade da
Longevitá, que traz suas funcionalidades e está ligado ao site.
1.1.4. USUÁRIOS: Todos aqueles que visitam o endereço do LONGEVITÁ na
Internet (www.longevita.com.br), os quais deverão atender a todas as previsões
destes Termo de Uso, especialmente as regras de conduta acerca da proteção de
direitos autorais de terceiros.
1.1.5. SERVIÇOS OU ATIVIDADES: Todos os serviços oferecidos pelo LONGEVITÁ
por meio da Site. A extensão das atividades a serem desenvolvidas pelos Usuários
no LONGEVITÁ será diversa conforme o atendimento a certos critérios objetivos.
1.1.6. PARTES: Como serão designados, conjuntamente, a LONGEVITÁ e seus
Usuários.
1.1.7. PARCEIROS: toda pessoa física ou jurídica que possua relação comercial ou
jurídica com a Longevitá, para fins de compartilhamento de dados dos USUÁRIOS,
com a finalidade de oferecer-lhes serviços.

2.
DO SITE LONGEVITÁ, DO FUNCIONAMENTO, REGRAS DE UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS, LIMITES E RESTRIÇÕES
2.1.
Para acessar o Site, o LONGEVITÁ poderá conceder ao Usuário, em caráter
acessório, uma licença limitada, pessoal, não exclusiva, não transferível e
plenamente revogável, desde que em conformidade com os termos aqui contidos.
2.2.
O Usuário declara-se integralmente responsável pelas informações
inseridas na Site, pelo cadastramento, permissões, senhas e modo de utilização. O
LONGEVITÁ, em hipótese alguma, será responsável pelo conteúdo (informações,
senhas, cópias de informações etc.) oferecido pelo Usuário, não sendo, portanto,
estas informações revisadas nem divulgadas em momento algum. A
responsabilidade pelas informações é sempre do Usuário.
2.3.
O LONGEVITÁ reserva-se o direito de atualizar a Site sempre que desejar,
bem como deixar de disponibilizá-lo, atualizá-lo, ou mesmo descontinuá-lo a
qualquer tempo.
2.4.
Em caso de
funcionamento por
descontinuidade.

descontinuidade
até 30 (trinta)

do Site, o LONGEVITÁ garantirá o
dias após a data do anúncio de

2.5.
O objetivo e proposta da Longevitá é fornecer educação financeira e
previdenciária para ajudar o cidadão na melhor tomada de decisão para sua
reserva de aposentadoria. Para tanto, seu modelo de negócio oferece cursos,
palestras, elaboração de artigos, API dos simuladores e acesso ao Blog,
compartilhamento dos dados dos usuários cadastrados com parceiros
2.6.
A LONGEVITÁ apresenta-se como um portal voltado a oferecer ao usuário
conteúdo educacional e simuladores que proveem conhecimento e comparação
de resultados para a aposentadoria futura.
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2.7.
Os dados pessoais dos USUÁRIOS serão usados para oferecer-lhes serviços
e produtos financeiros personalizados, diretamente, ou através de nossos
parceiros comerciais. Tais parceiros SEMPRE ESTARÃO IDENTIFICADOS em nossa
Política de Privacidade.
2.8.
A LONGEVITÁ não se destina a qualquer tipo de prática de ato atentatória
de violação a direitos da propriedade intelectual. Por isso, qualquer informação
acerca de ativos financeiros, instituições, fundos e outros tem mero cunho
informativo ao usuário.
2.9.
Os presentes Termos de Uso são vigentes desde sua publicação no site
LONGEVITÁ e deve ser observado durante todo o período de utilização do site pelo
Usuário.
2.10. Ainda que o Usuário deixe de utilizar o site (ou mesmo extinga o cadastro
outrora realizado), permanecem vigentes todas as obrigações do Usuário e,
principalmente, as de respeito aos Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual
contidas nestes Termos de Uso e nas Políticas de Privacidade.
2.11.
O LONGEVITÁ se reserva o direito de interromper as atividades e cancelar o
cadastro dos Usuários que violarem os presentes Termos de Uso ou a Política de
Privacidade do site.
2.12. À LONGEVITÁ é permitido o suspender as atividades de todo o Site, ou
mesmo cancelá-las, sem que isso acarrete qualquer responsabilidade perante os
usuários. O mesmo se aplica no caso de instabilidade temporária do Site.
2.13. A correta visualização do site requer a observância das condições básicas
de acesso à internet. Eventual modificação será indicada pela LONGEVITÁ,
quando necessárias.
2.14. A LONGEVITÁ não se responsabiliza pela impossibilidade de acesso ao site
ou a seu conteúdo/atividades pelos Usuários que não preencham as condições
mínimas de utilização acima previstas.

3.

CADASTRO E VERIFICAÇÃO DO CADASTRO

3.1.
Para utilizarem os Serviços, os Usuários deverão realizar um cadastro prévio
(“Cadastro”) em que o Usuário deverá informar um e-mail válido, criação de login
e senha, bem como os dados previstos no item 3.3 abaixo.
3.2.
O Usuário responderá pela veracidade e atualização dos dados informados
no Cadastro e será exclusivamente responsável pelo correto preenchimento de
seu Cadastro, inclusive dos dados de sua conta bancária nos termos do item
abaixo.
3.3.
O Cadastro a ser preenchido pelo Usuário pessoa física incluirá, as seguintes
informações:
a.
b.
c.

Nome completo;
Endereço eletrônico;
Se possui previdência privada;
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3.4.
Além dos dados coletados no cadastro, serão coletados outros, na forma da
Política de Privacidade. São eles:
a.
b.
c.
d.

Endereço IP e Porta Lógica de Origem;
Registros de interações com a Longevità;
Telas acessadas;
Dados do dispositivo acessado (versão do sistema operacional, geolocalização
e outros aplicativos instalados, se necessário);
e. Session ID;
f. Informações de navegação (incluindo páginas visitadas);
g. Interações com a Longevità;
h. Navegador utilizado;
3.5.
O Cadastro de indivíduos com menos de 18 anos e mais de 16 anos se dará
desde que o menor seja assistido por responsável maior de idade (“Responsável”)
mediante o fornecimento da totalidade das informações para Cadastro do Usuário
menor de idade e do Responsável.
3.6.
O Responsável assistirá o menor de idade cadastrado em todos os atos
praticados no âmbito do Site, incluindo mediante a manifestação conjunta de
concordância com estes Termos de Uso, a Política de Privacidade e quaisquer
outros documentos relacionados aos Serviços e ao uso do Site.
3.7.
O Responsável responderá todo e qualquer ato praticado pelo menor de
idade cadastrado.
3.8.
Ao preencher o formulário de Cadastro, o Usuário ingressa no banco de
dados da LONGEVITÁ, autorizando à LONGEVITÁ o acesso a referidos dados
disponibilizados.
3.9.
Sendo constatada irregularidade no preenchimento do Cadastro, omissão
de informações, dados equivocados ou preenchimentos errôneos, a LONGEVITÁ
poderá suspender o acesso do Usuário à área do cadastro até que a situação
regularize-se, não se responsabilizando pelo salvamento automático de cadastro
anterior.
3.10. O Cadastro no Site é gratuito, porém poderão ser cobradas tarifas pelos
Serviços.
3.11.
O regramento acerca dos dados pessoais, de acesso e de transações dos
Usuários
são
tratados
pela
Política
de
Privacidade
(https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/longevitaprevidencia.com/download/Longev
itaPoliticaDePrivacidadeFev2021.pdf), documento que, junto com esses Termos de
Uso, é de imprescindível leitura e concordância prévia pelo usuário que deseje
utilizar-se de nossos serviços, facilidades ou simplesmente acessar nosso Site.
3.12. O Usuário garante que todas as informações prestadas são válidas e
precisas e que a senha determinada é pessoal e intransferível. A atualização dos
dados informados também é de responsabilidade do Usuário e este está ciente de
que a precisão e veracidade destes dados são imprescindíveis à efetivação dos
Serviços.
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3.13. A LONGEVITÁ se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de
cadastro e de suspender ou cancelar um cadastro previamente aceito nos
seguintes casos:
a)

de violação de qualquer das disposições destes Termos de Uso;

b)
impossibilidade de verificação da identidade do Usuário ou constatação de
falsidade em qualquer das informações por ele fornecidas;
c)
prática pelo Usuário de atos fraudulentos ou dolosos ou a adoção de
qualquer comportamento que, a critério do LONGEVITÁ, seja incompatível com os
objetivos da Plataforma, principalmente, mas não se bastando em atos
atentatórios contra os Direitos de Propriedade Intelectual, atos de falta de
urbanidade com outros Usuários ou que possam, de qualquer modo, causar danos
a terceiros ou ao S
 ite.
3.14. O Usuário está ciente de que é proibido manter mais de um Cadastro na
Plataforma e que, em caso de descumprimento, o LONGEVITÁ poderá cancelar ou
suspender todos os cadastros e ordens de compra e venda vinculados.
3.15. Caso o cadastro de qualquer Usuário seja suspenso ou cancelado por
quaisquer das razões previstas nestes Termos de Uso, todos seus dados serão
automaticamente excluídos.
3.16. O Usuário é o único e exclusivo responsável por manter em segurança e
sigilo seu login e senha, evitando assim o uso não autorizado de seu Cadastro.
Para proteger sua senha, o Usuário deverá:
a)

memorizá-la,

b)
não usar uma senha que possa ser facilmente associada a você, tal como
seu nome, data de nascimento ou número de telefone;
c)
tomar cuidado para impedir que outra pessoa veja a sua senha quando
você a estiver utilizando; e
d)
não manter um registro de sua senha juntamente com o registro de seu
login.
3.17. O Usuário deverá avisar imediatamente a LONGEVITÁ, através do e-mail
longevitapp@gmail.com, em caso de suspeita de acesso indevido a sua Conta
LONGEVITÁ, ou qualquer atividade que possa dar ensejo a tal, para que esta possa
tomar as devidas providências.
3.18. Para a segurança dos usuários, O LONGEVITÁ NÃO SOLICITA SENHA,
DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU OUTROS DADOS BANCÁRIOS DE SEUS
CLIENTES POR E-MAIL, TELEFONE OU QUALQUER OUTRO CANAL DE
ATENDIMENTO PERSONALIZADO. Portanto, se você receber qualquer
comunicação com esse tipo de abordagem e conteúdo, não responda,
desconsidere-o e, se possível, encaminhe o seu relato através do e-mail
longevitapp@gmail.com. A LONGEVITÁ está ativa no combate à fraude eletrônica
e conta com a conscientização de seus Usuários para a prática da navegação
segura na Internet.
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3.19. A LONGEVITÁ ressalta que o cadastro no site não é obrigatório. No entanto,
a opção do usuário em não efetuar o cadastro representará distinção nas
atividades que poderão ser exercidas pelos Usuários.
3.20. O USUÁRIO CONCORDA QUE O LONGEVITÁ MANTENHA o BANCO DE
DADOS (E SEU CADASTRO) do fluxo de informações com fins, inclusive, de
avaliação de qualidade de seus serviços. Esta hipótese, e outras, serão tratadas
também
na
política
de
privacidade
(https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/longevitaprevidencia.com/download/Longev
itaPoliticaDePrivacidadeFev2020.pdf).
3.21. A LONGEVITÁ manterá um banco de dados relativo ao fluxo de informações
e um cadastro dos Usuários (quando possível) para fins, inclusive, de avaliação da
qualidade de suas atividades, na forma do que foi disposto na Política de
Privacidade.
3.22. O Usuário reconhece e concorda expressamente que a inserção de seu
login e senha nos campos indicados no Site constituem uma legítima e suficiente
forma para a comprovação da identidade do Usuário e da validade de sua
declaração de vontade em contratar os Serviços, utilizar o Site ou participar de
qualquer facilidade ou utilidade do mesmo.

4.

CONSENTIMENTOS

4.1.
Ao utilizar o conteúdo e fazer uso dos serviços e facilidades do site do
LONGEVITÁ o usuário anui e dá seu expresso consentimento com tudo, a seguir
descrito:
a)
Coleta, armazenamento e uso de seus dados pessoais, nos termos da
LGPD (lei n° 13.709/2018), do RGPD (Reg EU 2016/679) e do Marco Civil da
Internet (lei n° 12.965/2014);
b)
Que o LONGEVITÁ utilize as informações coletadas, para: fornecimento,
manutenção, proteção, melhora das atividades oferecidas e desenvolvimento
de novas, proteção dos direitos ou das propriedades do LONGEVITÁ, dos
usuários ou de terceiros, compartilhar as informações estritamente
necessárias para a prestação dos serviços (por exemplo, compartilhamento
com sistema de gestão de pagamentos);
c)
Que seus dados pessoais dos sejam usados para fins de oferecer aos
usuários conteúdo educacional, bem como simuladores, que proveem
conhecimento e comparação de resultados para a aposentadoria futura;
d)
Que seus dados pessoais sejam compartilhados com as empresas
parceiras (PARCEIROS), com a finalidade de possibilitar ao usuário a
contratação de seus produtos e serviços de interesse do próprio usuário,
desde que estes estejam identificados na Política de Privacidade;
e)
Que seus dados pessoais sejam usados para oferecer-lhes serviços e
produtos personalizados, diretamente ou através de nossos parceiros
comerciais;
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F)

Coleta, o armazenamento, o uso, o tratamento e a proteção de seus
dados pessoais serão utilizados para fazer cumprir os termos de uso e a
política de privacidade, incluindo a investigação de possíveis violações aos
mesmos;
g)
Coleta, o armazenamento, o uso, o tratamento e a proteção de seus
dados pessoais serão utilizados para detectar, impedir, ou abordar de alguma
forma questões técnicas, de fraude ou de segurança, desde que pertinentes
aos serviços prestados pela LONGEVITÁ;
h)
Coleta, o armazenamento, o uso, o tratamento e a proteção de seus
dados pessoais serão utilizados para proteger os direitos, as propriedades ou a
segurança do LONGEVITÁ, dos usuários, ou de terceiros, em caso de
determinação judicial, de qualquer autoridade pública ou legal;
i)
Coleta, o armazenamento, o uso, o tratamento de seus dados pessoais
poderão destinar-se a finalidade de análise estatística e aplicação de Data
Science, D
 ata Analytics e Big Data;
j)
A utilização de remarketing para divulgar anúncios para pessoas que
visitaram o site. Os visitantes podem desativar o Google Analytics para
publicidade gráfica e personalizar anúncios da rede de Display do Google
usando o gerenciador de preferências de anúncio do Google. Esse gerenciador
disponibiliza configurações que ajudam a controlar os tipos de anúncios
exibidos.
k)
Os funcionários, contratantes, delegatários e agentes do LONGEVITÁ
acessem os dados e informações para processá-las e tratá-las. Essas pessoas
estão comprometidas com as obrigações de sigilo e confidencialidade e
podem ser submetidas a punições, incluindo rescisão de contrato e processo
criminal, caso não cumpram essas obrigações;
l)
Que os dados coletados pelo LONGEVITÁ sejam utilizados para
publicidade direcionada, na forma do art. 10, I da LGPD;
m)
Que os presentes Termos de Uso, bem como a Política de Privacidade
sejam alterados e atualizados periodicamente
n)
Que o LONGEVITÁ se reserva o direito de utilizar os dados pessoais
coletados para finalidades de seu legítimo interesse, sempre respeitando os
ditames da LGPD e do RGPD.
o)
Que seus dados pessoais sejam compartilhados com Corretoras de
Seguro e Seguradoras, parceiras comerciais da Longevitá, para que estas
ofereçam-lhes seus serviços; e
p)
Em isentar, defender e manter a LONGEVITÁ e seus respectivos
diretores, administradores, agentes, sócios e funcionários indenes de qualquer
prejuízo, responsabilidade, ação judicial ou demanda, incluindo honorários
advocatícios, devidos a ou decorrentes do uso do Site, de violação destes
Termos de Uso ou da Política de Privacidade, de falhas ocorridas nos
equipamentos do Usuário e/ou da utilização indevida das informações ou
materiais da Site.
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5.

RESPONSABILIDADES

5.1.
Os cálculos oferecidos e os artigos apresentados neste site estarão
disponíveis diariamente durante todo o dia, ou em horários determinados nas
respectivas páginas, podendo ficar indisponíveis temporariamente em virtude da
manutenção do site ou mesmo na ocorrência de falhas do sistema.
5.2.
Sob nenhuma circunstância a LONGEVITÁ, seus os diretores, agentes,
funcionários ou terceiros contratados serão responsáveis por danos diretos ou
indiretos quaisquer que sejam, podendo ser especiais, incidentais ou
consequenciais, prejuízos ou despesas decorrentes da conexão com este site ou
uso da sua parte ou incapacidade de uso por qualquer parte, ou mesmo
relacionado à qualquer erro, omissão, interrupção, defeito, falha de desempenho,
ou mesmo lentidão na nos cálculos ou transmissão da informação, vírus de
computador ou problemas da linha ou do sistema.
5.3.
A LONGEVITÁ não se responsabiliza pelo conteúdo de outros sites que
estejam disponíveis nas páginas da LONGEVITÁ, ou mesmo, nos quais esteja
disponível o endereço da própria L
 ONGEVITÁ.
5.4.
Os resultados e conteúdos do site da LONGEVITÁ que incluem textos,
gráficos, links ou outros dados - são fornecidos conforme o original apresentado
no site. A L
 ONGEVITÁ se isenta, expressamente, da responsabilidade por erros ou
omissões nos resultados e conteúdos apresentados, não garantindo a precisão,
adequação ou conteúdo das mesmas. Não há garantias de espécie alguma,
estatutárias, expressas, ou subentendidas, incluindo, mas não limitado às
garantias de não-infringir os direitos de terceiros, título, comercialidade,
adequação para um propósito em particular e imunidade a malwares, assim, da
mesma forma não são dadas em conjunto com os resultados e conteúdos do site.
5.5.
Ao acessar o Site ou utilizar qualquer serviço ou funcionalidade do
LONGEVITÁ, o usuário se compromete a não utilizar os Serviços para fins diretos
ou indiretos de:
a)

infringir qualquer lei, regulamento, estes Termos de Uso;

b)

praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

c)
violar qualquer legislação municipal, nacional ou internacional que
seja integrada ao ordenamento jurídico brasileiro, ou ainda, que, por
qualquer razão legal, deva ser no Brasil aplicada;
d)
assumir a personalidade ou identidade de outra pessoa, física ou
jurídica;
e)
carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma
tornar disponível qualquer conteúdo que viole quaisquer direitos de terceiro,
incluindo Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual;
f)
carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma
tornar disponível qualquer tipo de anúncio, propaganda ou material
promocional não solicitado ou não autorizado pela Site, tais como
mensagens não solicitadas ou mensagens enviadas em massa (conhecidos
como “junk mail” ou “spam”);

8

g)
carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar,
tornar disponível qualquer conteúdo que contenha
código, arquivo ou programa de computador
interromper, destruir ou limitar a funcionalidade
hardware ou equipamento;

ou de qualquer forma
vírus ou qualquer outro
com o propósito de
de qualquer software,

h)
ameaçar, coagir, constranger demais Usuários ou funcionários e
representantes do LONGEVITÁ;
i)
violar direitos de sigilo e privacidade de outros Usuários ou de
terceiros, sempre observada a Política de Privacidade; e
j)
praticar quaisquer atos que direta ou indiretamente, no todo ou em
parte, possam causar prejuízo à LONGEVITÁ, a outros Usuários ou a qualquer
terceiro.
5.6.
Em nenhum momento o LONGEVITÁ poderá ser considerado responsável
por quaisquer perdas, danos, prejuízos e/ou lucros cessantes que possam
eventualmente ser sofridos pelos Usuários devido às transações realizadas ou não
através do Site.
5.7.
Aplicam-se aos presentes Termos de Uso as disposições da Lei 9.609/98 e
Lei 9.610/98, ficando os infratores sujeitos às penas dos crimes previstos no art. 12
da Lei 9.609/98, sem prejuízo da responsabilidade civil pelos danos eventualmente
causados pelo uso e distribuição de cópias não autorizadas da Site ou por
qualquer outra violação aos direitos decorrentes da propriedade do mesmo,
incluindo, mas não se limitando, o acesso de terceiros não autorizados.
5.8.
A LONGEVITÁ não será responsabilizada por casos fortuitos ou de força
maior ou fatos decorrentes de culpa exclusiva de terceiros ou do Usuário, tais
como:
a)
resultados produzidos pelo Site, caso esta seja afetada por algum tipo
de programa externo, como aqueles conhecidos popularmente como vírus,
malwares, ou qualquer espécie de programa malicioso, ou por falha de
operação ou corrupção de dados;
b)

qualquer defeito decorrente de culpa exclusiva do Usuário;

c)
integração do Site contratada com qualquer outro software de terceiros
ou do Usuário;
d)
danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais
ou comerciais tomadas pelo Usuário com base nas informações fornecidas
pela Site;
e)

problemas na rede do Usuário;

f)
toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas e danos, lucros
cessantes ou emergentes, cujas causas possam ser atribuídas, de forma direta
ou indireta, ao fornecimento, utilização ou desempenho do Site;
g)

eventos definidos na legislação civil como caso fortuito ou força maior;

h)

uso perigoso e/ou inadequado do Site; e
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i)
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados
e/ou o download de informações da Site contratada pelo Usuário e/ou de suas
respectivas versões, se houver.
5.9.
A LONGEVITÁ possui uma política expressa sobre privacidade (Política de
Privacidade) e prima pela proteção dos dados dos usuários. As informações de
cadastro e algumas outras informações sobre os Usuários ou terceiros estão
sujeitas ao tratamento definidos na referida Política. Aplica-se a Política de
Privacidade, a todos os Usuários, os quais que desde já declaram aceitar e
concordar com a mesma.
5.10. A LONGEVITÁ dará tratamento aos dados dos Usuários de acordo com o
que estabelecem as leis brasileiras, principalmente com a Lei Geral de Proteção
de Dados (lei nº 13.709/2018) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).
5.11.
O USUÁRIO concorda com a coleta, uso e armazenamento de dados
pessoais, de acordo com o art. 7º, VIII, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do Marco Civil da Internet (Lei n.
12.965/2014), e com o art. 3º, § 1º da Lei Geral de Proteção de Dados (lei
nº 13.709/2018)
5.12. Ainda que haja exclusão definitiva dos dados pessoais dos Usuários, a
LONGEVITÁ pode ter a obrigação legal de guardar dados, segundo dispõe o art. 7°,
X do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014). No entanto, o período de
conservação dos dados é definido de acordo com os seguintes critérios:
a)
os dados dos usuários são mantidos enquanto o usuário mantiver o
cadastro ativo, e por até 90 (noventa) dias após a inativação do cadastro. Será
considerado inativo o cadastro se o usuário deixar de fazer login no site por 90
(noventa) dias (“inatividade do cadastro”);
b)
após a inatividade do cadastro, citada no item “a”, os dados serão
mantidos armazenados por 90 (noventa) dias, quando serão apagados;
c)
os dados dos usuários serão deletados do banco de dados em até 72
(setenta e duas) horas após a solicitação feita pelo próprio usuário.

6.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1.
Através destes Termos de Uso, os Usuários declaram estar cientes de que os
direitos sobre os conteúdos presentes no LONGEVITÁ estão (ou podem estar)
protegidos por direitos da propriedade intelectual e autorais ou conexos, próprio
ou de terceiros.
6.2.
Os Usuários declaram estar cientes de que o formato de arranjo do
conteúdo presente na plataforma está (ou pode estar) protegido por direitos da
propriedade intelectual e autorais ou conexos de titularidade da LONGEVITÁ.
6.3.
Também estão incluídos no âmbito dos Direitos Autorais, e demais direitos
da propriedade intelectual, supracitados toda e qualquer identidade visual ou
signo distintivo das obras artísticas, tal como, mas não se bastando, as imagens, os
códigos-fonte e engenharia por trás dos simuladores, das imagens e logotipos.
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6.4.
É vedado aos Usuários a reprodução ou comercialização dos conteúdos
presentes no site do LONGEVITÁ, o que constitui crime de violação de direitos
autorais.
6.5.
O Usuário concorda em cumprir a legislação pertinente aos direitos
autorais do Brasil, em especial às Leis nº 9.610/1998, nº 9.609/1998, n° 9.279/1996 e
demais previsões sobre o tema.
6.6.
O Site e seu conteúdo, bem como quaisquer outros textos, gráficos,
imagens, fotos, ilustrações, marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de
serviço, logotipos, informações, código-fonte, layouts, nomes de domínio,
software, know-how, simuladores e outros materiais são todos protegidos por
Direito de Propriedade Intelectual. Todos os Direitos de Propriedade Intelectual
presentes no Site são de titularidade da LONGEVITÁ, licenciados à LONGEVITÁ ou
de nossos parceiros (conforme aplicável). A exploração comercial, transmissão,
divulgação, modificação, reprodução, cópia ou quaisquer outras formas de
utilização comercial de tal conteúdo pelo usuário são rigorosamente proibidas.
6.7.
A reprodução de qualquer conteúdo do Site é proibida, salvo prévia
autorização por escrito da LONGEVITÁ, ou nos casos em que se destina ao uso
exclusivamente pessoal do Usuário. Em nenhum caso, o Usuário adquirirá
qualquer Direito de Propriedade Intelectual sobre qualquer parte de referido
conteúdo.
6.8.
Em caso de violação pelo Usuário de qualquer Direito de Propriedade
Intelectual da LONGEVITÁ, o Usuário assume toda e qualquer responsabilidade de
caráter civil e/ou criminal advindos de referida violação.
Aviso por infração de direitos de propriedade intelectual.
6.9.
Se você é um proprietário ou titular de direitos autorais, ou representante
de um detentor de tais direitos, e acredita que um conteúdo publicado no Site
infringe seus direitos, por favor, envie-nos um aviso por meio do endereço
eletrônico “longevitapp@gmail.com,”, a fim de que possamos ajustar a plataforma
conforme suas solicitações.
6.10. Na hipótese de alguma reclamação, a situação deverá ser sempre
compreendida como uma demonstração de nossa intenção de agir com boa-fé e
evitar pendências com relação a esse assunto e, jamais, como reconhecimento de
qualquer infração a direito de terceiro.

7.

CONTEÚDO DA PLATAFORMA LONGEVITÁ

7.1. Os usuários declaram compreender que a LONGEVITÁ se trata de um portal
voltado a educação financeira e previdenciária para ajudar o cidadão na
melhor tomada de decisão para sua reserva de aposentadoria. Para tanto,
oferece cursos, palestras, elabora artigos, API dos simuladores e acesso ao
blog. A Longevitá também compartilha os dados dos usuários cadastrados
com parceiros, desde que com seu expresso consentimento, para fins de
oferecimento de serviços de interesse do próprio usuário (titular dos dados).
7.2.
Os usuários declaram compreender que a LONGEVITÁ não oferece e nem
faz a gestão de qualquer espécie de ativos financeiros. Também declara
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compreender que a LONGEVITÁ tampouco indica ou recomenda a aquisição de
planos, fundos ou qualquer outra espécie de ativo financeiro.
7.3. mota hipótese de algum conteúdo disponível no site violar o direito autoral de
terceiros, os Usuários que se sentirem lesados devem denunciar tal violação
imediatamente ao LONGEVITÁ através do e-mail longevitapp@gmail.com, ou
através da área de contato do site, para que as devidas providências possam
ser tomadas.

8.

ALTERAÇÕES NO SITE

8.1.
A LONGEVITÁ reserva-se ao direito de modificar a qualquer momento,
visando uma melhoria contínua, de forma unilateral, os presentes Termos de Uso.
Ao navegar pelo LONGEVITÁ, portanto, os Usuários aceitam guiar-se pelos Termos
de Uso que se encontra vigente na data de acesso e, portanto, devem verificar o
mesmo previamente cada vez que visitarem o LONGEVITÁ.
8.2.
A LONGEVITÁ informará ao Usuário, através de um aviso em seu site,
quando houver disponibilização de novos Termos de Uso.
8.3.
A LONGEVITÁ envidará seus melhores esforços no sentido de manter as
informações no site tão atualizadas, completas e precisas quanto possível. Para
esse fim, procurará corrigir o mais rápido possível eventuais imprecisões ou
omissões das informações contidas no s
 ite.
8.4.
O site será constantemente aperfeiçoado pela LONGEVITÁ, conforme sua
conveniência e necessidade, podendo inclusive ocorrer suspensão temporária dos
serviços em virtude de aperfeiçoamento realizado pela LONGEVITÁ.
8.5.
Todas as modificações, melhorias e correções efetuadas no Site, mesmo
que informadas, solicitadas e eventualmente pagas pelo Usuário, ficam
incorporadas ao Site e sujeitas aos presentes Termos de Uso.
8.6.
Faculta-se a LONGEVITÁ acolher as sugestões de melhorias realizadas pelo
Usuário, não assistindo a ele, em nenhuma hipótese, qualquer direito de
propriedade sobre tais inserções ou melhorias.
8.7.
O Usuário terá acesso às melhorias de funcionamento, correções e/ou
novos recursos do Site eventualmente desenvolvidos/implementados pela
LONGEVITÁ.
8.8.
O Usuário desde já concorda com modificações, implementação de novos
recursos, ferramentas, melhorias ou correções no modelo de Site que utiliza,
ficando a critério da LONGEVITÁ o gerenciamento e aprovação destas
modificações na Site. A implementação das atualizações será realizada pela
própria LONGEVITÁ de forma automática na Site, ficando a cargo do Usuário
baixar as novas versões disponibilizadas.

9.
RESCISÃO, INTERRUPÇÃO,
CADASTRO E/OU SERVIÇOS

SUSPENSÃO

OU

CANCELAMENTO

DO
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9.1.
O Usuário poderá rescindir este instrumento a qualquer momento, por
meio da solicitação de encerramento do Cadastro de sua titularidade através do
e-mail l ongevitapp@gmail.com .
9.2.
A rescisão do mesmo acarreta a impossibilidade de acessar o site como
Usuário cadastrado, e deste modo perdendo todos os direitos e privilégios que tal
espécie de usuário possui.
9.3.
O cadastro do Usuário será considerado inativo se o Usuário deixar fazer
login no site por 6 (seis) meses (“inatividade do cadastro”). Após a inatividade do
cadastro, os dados serão mantidos armazenados por 90 (noventa) dias, quando
serão apagados.
9.4.
Para fins de encerramento voluntário do Cadastro, o Usuário deverá
notificar a LONGEVITÁ pelo e-mail longevitapp@gmail.com .
9.5.
Após a suspensão e/ou cancelamento do Cadastro do Usuário, realizado por
ele mesmo ou pelo LONGEVITÁ, o Usuário reconhece que poderá não mais ter
acesso e/ou resgatar informações sobre ações ou transações realizadas através da
Site, não tendo o LONGEVITÁ qualquer dever de armazenamento de informações,
tampouco de repassar essas informações ao Usuário.
9.6.
Em caso de suspeita de fraude ou de qualquer outra atividade ilícita, a
LONGEVITÁ poderá, além de recorrer às medidas legais cabíveis, reter eventuais
fundos ou ativos armazenados na Carteira Virtual e/ou na Conta LONGEVITÁ do
Usuário ou de qualquer outra forma entregues à LONGEVITÁ, até a conclusão das
respectivas investigações.
9.7.
A LONGEVITÁ reserva para si o direito de suspender e/ou cancelar o
cadastro dos Usuários imediatamente e indefinidamente, a qualquer tempo e
sem aviso prévio, em caso de indícios de, mas sem se limitar a:
a)
fornecimento de informações falsas, imprecisas, incompletas ou
enganosas;
b)
não fornecimento de informações e/ou documentos adicionais, seja ou
não para a validação do Cadastro;
c)

agir de má-fé;

d)
violação de algum dos termos dos presentes Termos de Uso ou da
Política de Privacidade;
e)
uso do Site ou dos serviços em desacordo com a lei ou qualquer
regulamento relacionado;

10.

f)

envolvimento em condutas fraudulentas ou ilegais; e

g)

cadastro ficar inativo (“inatividade do cadastro”).

DISPOSIÇÕES FINAIS
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10.1. Os presentes Termos de Uso e a referida Política de Privacidade
representam o acordo integral entre o LONGEVITÁ e o Usuário com relação ao
objeto aqui contido, sendo que todos os contratos, planos e acertos anteriores
relativos à contratação dos serviços do site tornam-se nulos e são substituídos por
este instrumento.
10.2. Se qualquer previsão deste Termo de Uso se tornar inválida ou inaplicável, a
invalidade ou inaplicabilidade da mesma não afetará o restante do Termo de Uso,
permanecendo na íntegra o restante das disposições.
10.3. Estes Termos de Uso deverão ser regidos e interpretados de acordo com as
leis da República Federativa do Brasil.
10.4. Toda e qualquer controvérsia oriunda dos termos expostos nestes Termos e
Condições de Uso serão solucionados de acordo com a lei brasileira, sendo
competente o foro da cidade de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
10.5. O usuário declara ter lido e entendido todas as cláusulas e condições
previstas nestes Termos de Uso, bem como da Política de Privacidade
(https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/longevitaprevidencia.com/download/Longev
itaPolitica DePrivacidadeFev2020.pdf), concordando em vincular-se a elas
integralmente.
10.6. A incapacidade ou a mera liberalidade em não fazer cumprir quaisquer
disposições destes Termos de Uso não constitui renúncia de direitos, podendo ser
exigido o seu cumprimento em qualquer momento.
10.7. Caso qualquer disposição destes Termos de Uso for considerada
inexequível ou inválida, essa disposição será isoladamente invalidada e não
atingirá o restante das disposições destes Termos de Uso.
10.8. A tolerância de uma Parte com a outra quanto ao descumprimento de
qualquer uma das obrigações assumidas nestes Termos de Uso não implicará em
novação ou renúncia de direito. A Parte tolerante poderá, a qualquer tempo, exigir
da outra Parte o fiel e cabal cumprimento destes Termos de Uso.
10.9. Os presentes Termos de Uso vinculam as Partes e seus sucessores a
qualquer título.
10.10. A inviabilidade da execução ou invalidade, ainda que em virtude de decisão
judicial, de alguma cláusula, não afetará a validade das demais cláusulas destes
Termos de Uso, que permanecerão válidos e exequíveis conforme seus termos.
10.11. O LONGEVITÁ se reserva o direito de modificar os presentes Termos de Uso
a qualquer tempo, sendo o Usuário comunicado de tais alterações, mediante o
aceite das novas disposições.
10.12. Os presentes Termos de Uso têm vigência por tempo indeterminado.

Estes Termos de Uso estão registrados no ____º Cartório Oficial de Registro de
Títulos e Documentos de _____ sob o número _______ em ____.
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