TERMOS DE USO DO PORTAL
As informações abaixo dizem respeito às condições de uso do portal do LAEPI
(“PORTAL”), cadastramento de usuários e outras informações legais. Ao acessar
o PORTAL você declara sua concordância com estes termos (“TERMOS DE
USO”). Portanto, leia-os com atenção. Caso você (“USUÁRIO”) não concorde
com estes termos não deverá acessar este PORTAL.
1 TERMOS E DEFINIÇÕES
1.1 PORTAL: página do Portal do LAEPI disponível na rede mundial de
computadores pelo endereço eletrônico: http://app.laepi.com.br/.
1.2 FUNCIONALIDADES: o conjunto de funcionalidades disponíveis dentro do
Portal LAEPI disponível para interação com o USUÁRIO.
1.3 LAEPI: a pessoa jurídica titular do PORTAL, envolvidas com a concepção, o
desenvolvimento e a disponibilização do PORTAL ao público, qualificada em 2.2.
1.4 USUÁRIO: pessoa física ou jurídica, cadastrada ou não, que faz uso do
PORTAL e das FUNCIONALIDADES nele dele.
1.5 LOGIN: conjunto de caracteres que identificam o usuário, representando o
seu nome de usuário.
1.6 SENHA: conjunto de caracteres definidos pelo usuário para autenticar o seu
login, conferindo acesso às áreas com acesso restrito do PORTAL.
2 O PORTAL LAEPI
2.1 O Portal LAEPI é aberto e gratuito e disponibiliza a seus usuários
informações (“FUNCIONALIDADES”) sobre: a) quem é e quais sãos os serviços
prestados pela sociedade NR Consultoria e Treinamento Ltda., titular do
Laboratório de Equipamentos de Proteção Individual (“LAEPI”); b) disponibiliza
o acesso a livros e demais publicações da LAEPI; c) confere acesso ao blog da
LAEPI e aos conteúdos disponibilizados a respeito das atividades-fim do
laboratório; d) confere acesso, ainda, ao banco de dados de protetores
auriculares, com informações a respeito dos produtos disponíveis do mercado
credenciados junto ao Ministério do Trabalho (MTE).
2.2 O PORTAL pertence à sociedade NR CONSULTORIA E TREINAMENTO
INDIVIDUAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o n. 02.776.988/0001-00, com sede à rua Joe Collaço, n. 491, bairro Santa
Mônica, Florianópolis/SC, CEP 88037-010.
3 COMO UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES
3.1 Os usuários do PORTAL LAEPI devem seguir estes TERMOS DE USO, sob
pena de responsabilidade pessoal pelos danos decorrentes do mau uso deste
portal.

3.2 O USUÁRIO se compromete a:
a) utilizar as FUNCIONALIDADES do PORTAL em conformidade com a lei e os
costumes, a ordem pública, a moral e o disposto nestes TERMOS DE USO;
b) não utilizar das FUNCIONALIDADES de forma nociva aos interesses e direitos
do PORTAL e dos seus IDEALIZADORES, ou de qualquer força não causar
dano, inutilizar, impedir ou sobrecarregar a normal utilização das
FUNCIONALIDADES e do seu conteúdo;
c) utilizar as FUNCIONALIDADES de maneira lícita, abstendo-se de copiar,
divulgar, distribuir ou modificar seu conteúdo, a menos que possua autorização
expressa e por escrito dos IDEALIZADORES;
d) não acessar áreas restritas das FUNCIONALIDADES em nome de terceiros
sem prévia e expressa autorização destes;
e) guardar e manter em sigilo a sua senha de acesso, sob sua exclusiva
responsabilidade, não informando-a a terceiros;
f) avisar imediatamente ao PORTAL, pelos seus canais de atendimento,
qualquer caso de violação de sua senha de acesso;
g) garantir a veracidade das informações prestadas para o PORTAL;
h) não utilizar qualquer dispositivo, software ou outro meio pelo qual seja possível
interferir nas atividades e operações do PORTAL e de seus SERVIÇOS;
i) assumir toda a responsabilidade civil e criminal pela utilização indevida das
informações, textos, gráficos, marcas, obras e todo e qualquer direito de
Propriedade Intelectual contido no PORTAL;
j) responder, perante o PORTAL e seus IDEALIZADORES, pelos danos e
prejuízos de qualquer natureza causados aos mesmos, em decorrência do
descumprimento de qualquer uma das obrigações a que fica submetido pelos
presentes termos e condições gerais de uso.
h) não interferir nas FUNCIONALIDADES do PORTAL, nem tentar acessá-los
por meio diferente da interface e das instruções já disponíveis.
3.3 O PORTAL é destinado a usuários maiores de 18 (dezoito) anos. Desse
modo, ao acessá-lo, o USUÁRIO declara ser maior de idade e ser capaz para a
prática de atos da vida civil.
3.4 O simples acesso às FUNCIONALIDADES deste PORTAL não confere ao
usuário licença ou cessão dos direitos de Propriedade Intelectual sobre as
FUNCIONALIDADES, nem sobre o sistema computacional que os sustentam.
3.5 Não remova, oculte ou altere quaisquer avisos legais exibidos em ou junto a
nossas FUNCIONALIDADES.
3.6 Nosso banco de dados de protetores auriculares faz uso de informações
públicas disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho (MT), com o objetivo de
auxiliar ao USUÁRIO na escolha pelo equipamento que melhor atende aos seus
objetivos pessoais. Tais informações são de exclusiva responsabilidade da
entidade que os disponibilizam, não havendo qualquer tratamento, edição ou
complementação dessas informações.
3.7 Em caso de incorreção de qualquer informação apresentada no banco de
dados de protetores auriculares, o USUÁRIO se declara ciente de que não será

responsabilidade da LAEPI a correção dessas informações, tendo em vista que
elas são obtidas integralmente a partir do banco de dados público do Ministério
do Trabalho. Caso o USUÁRIO deseje pleitear qualquer correção ou edição nas
informações sobre protetores auriculares, ele deverá procurar fazê-lo
diretamente junto ao Ministério do Trabalho.
3.8 A destinação que cada USUÁRIO der aos dados e informações retiradas do
PORTAL é de sua inteira responsabilidade, incluídas sua utilização,
interpretação e inclusão em outros contextos, o PORTAL e a LAEPI não serão
responsabilizados por qualquer erro de interpretação do USUÁRIO.
4 CADASTRO DO USUÁRIO, SENHA E SEGURANÇA.
4.1 O acesso de cada USUÁRIO ao PORTAL é realizado através de um cadastro
prévio, que irá gerar um nome de usuário (login) e senha.
4.2 Cada login dá direito ao uso do PORTAL por apenas 1 (um) usuário, sendo
expressamente vedado o compartilhamento do mesmo login por mais de um
usuário ou por terceiros.
4.3 Ao compartilhar o seu login e a sua senha de acesso com terceiros, ou ao
deixar de encerrar a cessão ao término do uso do PORTAL, seja em seu
computador pessoal, seja em computadores de acesso público, você assume as
responsabilidades pelo mau uso do acesso, isentando o PORTAL e seus
IDEALIZADORES de quaisquer responsabilidade.
4.4 O usuário deverá notificar imediatamente o PORTAL sobre qualquer uso nãoautorizado de seu login ou senha ou qualquer quebra de segurança que seja de
seu conhecimento.
4.5 O cadastro é gratuito e em nenhuma hipótese será cobrado qualquer valor a
título de permissão de acesso aas FUNCIONALIDADES. O PORTAL não envia,
nem enviará e-mail aos seus USUÁRIOS visando o pagamento pelas
FUNCIONALIDADES prestados.
4.6 O usuário se compromete a fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais
e completas quando do seu cadastramento para uso das FUNCIONALIDADES,
bem como a manter sempre atualizadas as referidas informações. O
fornecimento de informação falsa ou a utilização indevida de dados de terceiros
em nome próprio constituem crimes tipificados nos arts. 299, 307 e 308, todos
do Código Penal Brasileiro. Nesse caso, o PORTAL poderá cancelar o acesso
do usuário aas FUNCIONALIDADES, sem prejuízo das demais medidas que lhe
sejam asseguradas pela legislação em vigor.
5 POLÍTICA DE PRIVACIDADE
5.1 A Política de Privacidade do PORTAL explicita de que maneira são tratadas
as informações pessoais dos USUÁRIOS e como sua privacidade é protegida,

quando da utilização das FUNCIONALIDADES. Para maiores informações, favor
consultar
a
"Política
de
Privacidade"
disponível
na
URL
<http://app.laepi.com.br/politicadeprivacidade.pdf>. Tal documento constitui
parte integrante dos presentes TERMOS DE USO e deverá ser lido atentamente
por todos os USUÁRIOS antes da aceitação e utilização das
FUNCIONALIDADES.
6 DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
6.1 Os usuários reconhecem e concordam que a IDEALIZADORA é a exclusiva
titular de todos os direitos autorais e de propriedade industrial relacionados ao
PORTAL, e que tais direitos são protegidos pela Lei de Direitos Autorais, Lei n.
9.610/98, pela Lei do Software, Lei n.º 9.609/98, pela Lei da Propriedade
Industrial, Lei n. 9.279/96, e demais normas aplicáveis.
6.2 É vedado modificar ou tentar modificar qualquer FUNCIONALIDADE do
PORTAL, produzir quaisquer derivações do PORTAL, ou, ainda, acessá-lo
visando a elaboração de um produto ou serviço concorrente, construir um
produto que contenha ideias, características, funções similares, ou copiar
qualquer ideia, característica ou função própria do PORTAL.
6.3 À exceção das informações disponibilizadas publicamente pelo Ministério do
Trabalho, a reprodução dos conteúdos disponibilizados no PORTAL está
proibida, sem a prévia e expressa autorização dos IDEALIZADORES.
7 GARANTIAS
7.1 Exceto quando expressamente previsto nestes TERMOS DE USO, o
PORTAL, não oferece qualquer tipo de garantia sobre as FUNCIONALIDADES,
e compromete-se a envidar seus melhores esforços para a manutenção do
adequado funcionamento dos recursos técnicos das FUNCIONALIDADES.
7.2 Tendo em vista a garantia acima disposta, o USUÁRIO declara-se ciente de
que eventuais problemas técnicos ou operacionais poderão representar a
interrupção da disponibilidade das FUNCIONALIDADES na rede mundial de
computadores.
7.3 Nesse sentido, o PORTAL não será responsável por quaisquer danos,
prejuízos e/ou lucros cessantes de qualquer natureza que possam advir:
a) da ausência de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento das
FUNCIONALIDADES;
b) do conhecimento e do uso que terceiros não autorizados façam a respeito de
condições, características e circunstâncias de uso do PORTAL e de seu
conteúdo;
c) de vírus ou de outros elementos nocivos nos conteúdos que possam produzir
alterações e/ou danos nos equipamentos e programas dos usuários;
d) da infração aos direitos de propriedade intelectual ou industrial, segredos
empresariais, compromissos contratuais de qualquer tipo, direitos à honra, à

intimidade pessoal e familiar e à imagem das pessoas, direitos de propriedade e
de toda e qualquer natureza pertencentes a um terceiro como consequência da
transmissão, difusão, armazenamento, disponibilização, recepção, obtenção ou
acesso às FUNCIONALIDADES ou ao seu conteúdo;
e) do descumprimento da lei, da moral e dos bons costumes geralmente aceitos
ou da ordem pública como consequência da transmissão, difusão,
armazenamento, disponibilização, recepção, obtenção ou acesso às
FUNCIONALIDADES ou ao seu conteúdo;
f) da inadequação para qualquer tipo de propósito ou da frustração das
expectativas geradas pelas FUNCIONALIDADES ou seu conteúdo;
g) da falta de precisão, extensão, extinção, pertinência e/ou atualidade das
informações apresentadas nas FUNCIONALIDADES;
h) da realização de atos de concorrência desleal e publicidade ilícita em
decorrência da transmissão, difusão, armazenamento, disponibilização,
recepção, obtenção ou acesso aos websites ou ao seu conteúdo;
7.4 O PORTAL compromete-se, ainda, a indicar as fontes de todos dados
reproduzidos nas FUNCIONALIDADES, colhidos ou tratados por terceiros, não
se responsabilizando por sua exatidão. Tal como descrito em 3.7, tais dados
podem conter erros/desconformidades que, quando corrigidos pela fonte, serão
imediatamente atualizados no PORTAL.
7.5 Em nenhum momento o PORTAL e seu IDEALIZADOR será responsável por
perda ou dano de qualquer natureza que surja como resultado de qualquer
conteúdo publicado no PORTAL ou quaisquer perdas resultantes de ordens ou
compras de bens ou serviços de terceiros feitos através ou baseados em
informações ou no conteúdo fornecido no PORTAL.
7.6 De acordo com o art. 416, Parágrafo único, do Código Civil, fica estipulado
como indenização máxima por conta da responsabilidade por ato doloso ou
culposo do PORTAL e de seu IDEALIZADOR o valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), não podendo, o USUÁRIO, exigir indenização suplementar.
8 HYPERLINKS
8.1 O usuário que pretender estabelecer um hyperlink entre qualquer das
páginas do PORTAL e seu próprio website ou página deverá, obrigatoriamente,
observar as seguintes condições:
a) o hyperlink permitirá o acesso unicamente às páginas dos websites e ao seu
conteúdo, sendo terminantemente vedada a reprodução dos conteúdos sob
qualquer forma;
b) não poderão ser realizadas indicações incorretas, falsas ou inexatas sobre o
PORTAL;
c) não poderá ser indicado ou inferido que o PORTAL e seus IDEALIZADORES
tenham autorizado ou sugerido o estabelecimento do hyperlink ou, ainda, que
tenha supervisionado ou assumido os conteúdos ou serviços disponibilizados ou
ofertados pelo usuário, ou pessoa que o mesmo represente, na página em que
se estabelece o hyperlink, excetuado o caso de autorização expressa e por
escrito dos IDEALIZADORES;

d) excluindo-se os símbolos que integrem o hyperlink, a página em que
o hyperlink for estabelecido não poderá conter marca, sinais ou símbolos
distintivos, nome comercial, denominação ou título de estabelecimento
pertencentes exclusivamente ao PORTAL e aos seus IDEALIZADORES;
e) da mesma forma, a página que contenha hyperlink direcionado aos websites
ou seu conteúdo não poderá conter informações ou conteúdo ilícito que violem
direitos de terceiros, contrários à moral e aos bons costumes.
8.2 O estabelecimento de um hyperlink não implica a existência de relação ou
vínculo entre o PORTAL e o proprietário da página. Igualmente, não implica na
aceitação e/ou aprovação, pelo PORTAL e seu IDEALIZADOR, das
funcionalidades, conteúdos ou qualquer outra característica da página, sejam
eles disponibilizados ou não ao público.
8.3 Em nenhuma hipótese será o PORTAL responsável pelo uso das
funcionalidades do website que disponibilizou o hyperlink do PORTAL ou pelo
acesso a outros links neles indicados, bem como por atos praticados por
usuários que tenham por base informações obtidas nos websites e em links nele
contidos.
8.4 O PORTAL não se responsabiliza nem pelo conteúdo nem pelas
políticas/práticas de privacidade dos sites que apontam para os seus websites e
daqueles para os quais os links dos seus websites apontam.
9 MODIFICAÇÕES DESTES TERMOS E CONDIÇÕES
9.1 O PORTAL reserva-se o direito atualizar e alterar os Termos de Uso
periodicamente e sem aviso prévio. Qualquer novo recurso que aumente ou
melhore o SERVIÇO atual, incluindo o lançamento de novas ferramentas e
recursos estará sujeito aos presentes Termos de Uso.
9.2 O uso continuado do SERVIÇO, após qualquer alteração, constituirá o
consentimento do USUÁRIO para tais mudanças. Você pode encontrar a versão
mais atual dos Termos de Uso a qualquer momento em:
< http://app.laepi.com.br/termosdeuso.pdf>.
10 DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer das cláusulas e
condições do presente Termo de Uso não constituirá novação das obrigações
aqui estipuladas e tampouco impedirá ou inibirá a exigibilidade das mesmas a
qualquer tempo.
10.2 A decretação judicial da nulidade ou invalidade de qualquer cláusula deste
Termo de Uso não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e do
próprio Termo.
10.3 No caso de descumprimento, pelo usuário, de qualquer disposição do
presente Termo de Uso, o PORTAL poderá declará-lo resolvido,

independentemente de qualquer aviso, notificação ou de qualquer outra
formalidade, interrompendo, de imediato, o acesso do USUÁRIO e, sem prejuízo
de quaisquer outros direitos assegurados ao PORTAL pela lei e pelo presente
Termo.
11 LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
11.1 O presente termo é regido pelas leis da República Federativa do Brasil e
fica eleito o foro da Capital do Estado de Santa Catarina (Florianópolis), com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser,
para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias oriundas do presente Termo de
Uso.
12 DÚVIDAS
12.1 O usuário deverá contatar o PORTAL no caso de qualquer dúvida na leitura
deste documento.
12.2 Todas as comunicações a serem realizadas em razão do uso do PORTAL
deverão ser feita através do e-mail: laepi@laepi.com.br.
12.3 O USUÁRIO RECONHECE QUE AS PECULIARIDADES DE USO DAS
FUNCIONALIDADES FORAM SUFICIENTEMENTE DESCRITAS NESTE
TERMO E QUE O PORTAL CUMPRIU DEVIDAMENTE O DEVER DE
INFORMAÇÃO. APÓS LER TODAS AS CONDIÇÕES QUE REGULAM O USO
DO PORTAL, O USUÁRIO CONSENTE COM ESTES TERMO DE USO E
ACEITA TODAS AS SUAS DISPOSIÇÕES.

