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Termos e Condições de Uso 
Porto Seguro Proteção e Monitoramento – 

Alarme Mais 

Os presentes Termos e Condições de Uso têm como objetivo regular a 
disponibilização e utilização da Plataforma Porto Seguro Alarme Mais 
(“Plataforma”) aos clientes (“Usuários”) da Porto Seguro Proteção e 
Monitoramento Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(“CNPJ/MF”) nº 02.340.041/0001-52, sediada na Alameda Ribeiro da 
Silva, n° 275, 2º andar, Campos Elíseos, CEP: 01217-011, São Paulo/SP 
(“Porto Seguro”), por meio da qual os Usuários poderão iniciar o 
processo de contratação do serviço Monitoramento Eletrônico de imóveis 
denominado Alarme Mais (“Monitoramento Eletrônico”) desenvolvido, 
disponibilizado. 

Estes Termos estão disponíveis para leitura a qualquer momento na 
Plataforma e por meio do link  http://www.portoseguro.com.br/servicos/ 
protecao-e-monitoramento/condicoes-gerais e devem ser lidos, aplicados 
e interpretados conjuntamente com a Política de Privacidade e com o 
Contrato de Condições Gerais de Prestação de Serviço Alarme Mais, 
também disponíveis em http://www.portoseguro.com.br/ 
servicos/protecao-e-monitoramento/condicoes-gerais. 

Os presentes Termos estão sujeitos a contínuo aprimoramento, podendo 
ser modificados a qualquer tempo, desde que não haja vedação legal 
neste sentido. Assim, é recomendável que o Usuário acesse estes 
Termos periodicamente e certifique-se de que verificou sua versão mais 
atualizada, com base na data indicada ao término do documento. Se o 
Usuário eventualmente discordar de quaisquer alterações, deverá se 
abster de utilizar a Plataforma.  

1.  Aceite aos Termos  

1.1. A utilização da Plataforma está condicionada à manifestação de 
aceite do Usuário, que ocorrerá em seu primeiro acesso à Plataforma, 
sendo ratificada pela opção “Aceito os Termos”, quando da realização do 
cadastro do Usuário, oportunidade na qual este manifestará seu 
consentimento livre, expresso e informado com relação ao conteúdo 
deste documento. Caso o Usuário discorde de alguma das disposições 
aqui previstas, deverá se abster de utilizar a Plataforma. 

2. Acesso e Utilização da Plataforma 

2.1. O Aplicativo (App) relativo ao Sistema de Monitoramento Eletrônico 
estará disponível para acesso pelo website, no link  
www.portoseguro.com.br/alarmemais ou disponibilizado para download 
na Google Play e na AppStore. 

2.1.1. A utilização do Monitoramento Eletrônico dependerá, ainda, da 
aquisição pelo Usuário, por meio da Plataforma, dos equipamentos de 
segurança eletrônica disponibilizados pela Porto Seguro, cujas 
funcionalidades dependerão do plano de serviço (“Kit”) selecionado pelo 
Usuário. Os Kits e funcionalidades disponíveis são aqueles ofertados ao 
Usuário quando de seu acesso à Plataforma e estão sujeitos às regras e 
disposições constantes do Contrato de Condições Gerais de Prestação 
de Serviço Alarme Mais. 

2.1.2. As condições comerciais para aquisição dos Kits e utilização do 
serviço de Monitoramento Eletrônico serão aquelas indicadas ao Usuário 
por meio da Plataforma. O Usuário se declara ciente de que os valores e 
as formas de pagamento na Plataforma estão sujeitos à alteração por 
parte da Porto Seguro, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, não 
sendo devida ao Usuário qualquer forma de compensação e/ou 
indenização em razão de eventual alteração das condições 
apresentadas. 

2.1.3. O Usuário reconhece que as condições apresentadas, 
compreendendo, dentre outras, formas de pagamentos,  descontos, 
parcelamentos, disponibilidade dos Kits e/ou dos equipamentos e 
serviços, regiões de comercialização são válidas apenas e tão somente 
no momento da consulta online realizada, não possuindo a Porto Seguro 
qualquer responsabilidade em mantê-las e/ou ofertá-las novamente em 
consultas futuras.  

2.1.4. As condições contratuais de aquisição dos Kits e prestação de 
serviços, como garantias, instalação, limitações, trocas, dentre outras, 
são aquelas indicadas aos Usuários pelo Contrato de Condições Gerais 
de Prestação de Serviço Alarme Mais. 

2.1.5. O serviço de Monitoramento Eletrônico passará a ser prestado 
somente após a instalação e configuração dos equipamentos. A partir 
daí, o Usuário poderá acompanhar o monitoramento do(s) imóvel(is) em 
tempo real, bem como usufruir das demais funções do Sistema de 
Monitoramento Eletrônico, descritas na própria Plataforma e no Contrato 
de Condições Gerais de Prestação de Serviço Alarme Mais. 

2.1.6. O Usuário reconhece que as imagens fornecidas em tempo real 
por meio da Plataforma poderão sofrer eventuais atrasos e interrupções 
em razão de falhas de conexão, de modo que a Porto Seguro exime-se 
de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e prejuízos 
causados devido a falhas apresentadas pelo Monitoramento 
Eletrônico em razão de condutas ou omissões atribuíveis 
exclusivamente a terceiros. 

2.1.7. O Usuário se declara ciente de que o tempo de armazenamento 
das imagens está condicionado ao Kit contratado por este junto à Porto 
Seguro, de modo que esta não se responsabiliza pela indisponibilidade 
de quaisquer imagens ao Usuário após o período efetivamente 
contratado por este.  

2.1.8. Por ocasião da solicitação do serviço de Monitoramento Eletrônico, 
por meio da Plataforma, caso tenha interesse e esteja de acordo com as 
condições contratuais, o cliente poderá solicitar o serviço opcional de 
Apoio Móvel, conforme Contrato de Condições Gerais de Prestação de 
Serviço Alarme Mais. 

2.2. Por meio do aceite aos presentes Termos, o Usuário 
reconhece que o Monitoramento Eletrônico e as eventuais imagens 
disponibilizadas por meio dele somente poderão ser utilizados para 
fins lícitos e adequados ao ordenamento jurídico brasileiro vigente, 
sendo vedada a utilização do sistema de Monitoramento Eletrônico 
e das funcionalidades a ele relacionadas para a realização de 
crimes, fraudes, ou qualquer conduta ilegal e diversa de sua 
finalidade de segurança, que possa ferir o direito de terceiros, 
responsabilizando-se o Usuário, com exclusividade, pelo uso que 
fizer da Plataforma e do Monitoramento Eletrônico, nas esferas 
cível, penal e administrativa.  

2.3. O Usuário reconhece que a adequada utilização do Sistema de 
Monitoramento Eletrônico depende de uma conexão estável à Internet, 
com velocidade de banda compatível com a transmissão de imagens em 
tempo real, conforme especificações mínimas previstas no Contrato de 
Condições Gerais de Prestação de Serviço Alarme Mais, como a 
velocidade mínima de download e de upload, às quais o Usuário se 
obriga a manter. 

2.4. A Porto Seguro não se responsabiliza por qualquer falha na 
prestação dos serviços decorrente da conexão inadequada do Usuário 
com a Internet. 
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3. Regras de Utilização 

3.1 Ao aceitar os presentes Termos e utilizar a Plataforma e o Sistema 
de Monitoramento Eletrônico, o Usuário declara: 

a) Ser civilmente capaz à luz da legislação brasileira, ou devidamente 
autorizado por seus responsáveis legais a aceitar os presentes Termos; 

b) Possuir todos os direitos necessários para acessar e utilizar a 
Plataforma e o Sistema de Monitoramento Eletrônico, bem como as 
informações e imagens por ela disponibilizadas, assegurando não estar 
infligindo o direito de terceiros estranhos a esta relação; 

c) Que não utilizará a Plataforma e o Sistema de Monitoramento 
Eletrônico para quaisquer fins ilícitos, mal-intencionados ou capazes de 
violar direitos de terceiros, respeitando a legislação brasileira vigente; 

d) Estar ciente de que não poderá inserir na Plataforma nem no 
Sistema de Monitoramento Eletrônico, por qualquer modo, qualquer 
conteúdo ilícito, bem como que seja contrário a moral e aos bons 
costumes e/ou capaz de violar direitos de terceiros, incorporar vírus ou 
outros elementos nocivos na Plataforma e/ou ao Sistema de 
Monitoramento Eletrônico, bem como prejudicar os sistemas da Porto 
Seguro ou de outros Usuários; 

e) Estar ciente que, em caso de contratação de Kit em que esteja 
incluído o Botão de Alerta, é de sua única exclusiva 
responsabilidade evitar que o mesmo dispare acidentalmente e dê 
início ao procedimento estabelecido na Cláusula 2ª do Contrato de 
Condições Gerais de Prestação de Serviço Alarme Mais. Caso tal 
fato ocorra, reconhece, desde já, o Usuário, que poderá vir a arcar com 
pagamento de despesas e custos aos quais der causa de maneira 
imotivada; 

f) Reconhecer que, em caso de contratação de Kit que inclua o 
equipamento Sensor de Movimento ou Sensor de Presença, caso 
possua animais no(s) imóvel(is) a ser(em) monitorado(s), o cliente 
deverá mantê-los em ambiente separado do referido Sensor (de 
Movimento ou Presença) ou desativá-lo, uma vez que, caso o 
Alarme seja disparado indevidamente e desencadear o acionamento 
de um Fiscal de Alarme/Apoio Móvel, nos termos previstos nas 
Condições Gerais de Prestação de Serviço de Alarme Mais, esse 
serviço poderá ser cobrado do Cliente/Usuário;  

3.2 O Usuário declara possuir todas as autorizações necessárias 
para utilizar o Monitoramento Eletrônico do imóvel e realizar a 
captura das imagens disponibilizadas pelo respectivo Sistema de 
Monitoramento Eletrônico, isentando a Porto Seguro de qualquer 
responsabilidade por qualquer violação da intimidade, privacidade e 
imagem de terceiros que, eventualmente, não estejam cientes do 
monitoramento. 

3.3 O Usuário se declara ciente de que é o único e exclusivo 
responsável pelo uso que fizer da Plataforma e do Monitoramento 
Eletrônico, isentando a Porto Seguro de qualquer responsabilidade 
por eventual uso ilícito, inadequado ou contrário aos presentes 
Termos. 

3.4 Por meio do aceite aos presentes Termos, o Usuário 
reconhece ser o único responsável pela utilização da Plataforma e 
do Sistema de Monitoramento Eletrônico a partir das suas 
credenciais de acesso, estando ciente de que não deverá 
compartilhá-las com terceiros, eximindo a Porto Seguro de 
quaisquer responsabilidades por danos ou prejuízos oriundos da 
utilização indevida das credenciais de acesso do Usuário por 
terceiros. 

4 Propriedade Intelectual 

4.1 A totalidade dos textos, ilustrações, imagens, fotografias, ícones, 
tecnologias, links e demais conteúdos audiovisuais ou sonoros, incluindo 
o software, desenhos gráficos e códigos-fonte são de propriedade 
exclusiva da Porto Seguro e/ou seus parceiros (ou de terceiros que a ela 
autorizaram o uso), 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, 9.609/98 e 
9.610/98. 

4.2 No mesmo sentido, as marcas, os nomes comerciais ou logotipos 
de qualquer espécie, apresentados na Plataforma e no Sistema de 
Monitoramento Eletrônico, são de propriedade da Porto Seguro e/ou 
seus parceiros (ou de terceiros que autorizaram o uso), sem que o uso 
da Plataforma ou do Sistema de Monitoramento Eletrônico signifique 
autorização para que tais marcas, nomes comerciais e logotipos sejam 
mencionados ou de qualquer forma utilizados pelo Usuário. 

4.3 Em caso de violação aos direitos de Propriedade Intelectual da 
Porto Seguro e/ou seus parceiros ou de terceiros, por parte do Usuário, 
este será o único responsável pelos eventuais danos e penalidades 
ocasionados, comprometendo-se a eximir a Porto Seguro de qualquer 
responsabilidade, inclusive perante terceiros. 

5 Isenções de Responsabilidade 

5.1 Para além das demais isenções de responsabilidade indicadas nos 
presentes Termos, o Usuário se declara ciente de que a Porto Seguro 
não será responsável: 

a) por quaisquer indisponibilidades, erros ou falhas apresentados pela 
Plataforma ou pelo Sistema de Monitoramento Eletrônico, assim como 
por eventual defraudação da utilidade que o Usuário possa atribuir a 
esta, pela sua falibilidade, nem por qualquer dificuldade de acesso que 
impeça a utilização adequada do sistema de monitoramento; 

b) por erros ou eventuais inconsistências na transmissão de dados, 
pela qualidade ou disponibilidade da conexão de Internet, que impeçam 
o adequado recebimento de informações pela Porto Seguro ou pelo 
Usuário; 

c) por dados desatualizados, incompletos ou inverídicos 
eventualmente disponibilizados e atualizados pelo Usuário, como por 
exemplo, mas não limitado a, dados cadastrais;  

d) pela presença de vírus ou demais elementos nocivos na 
Plataforma e/ou no Sistema de Monitoramento Eletrônico, capazes de 
causar alterações em seus sistemas informáticos (software e hardware), 
documentos eletrônicos e nos boletos gerados para pagamento por parte 
do Usuário, eximindo-se a Porto Seguro de qualquer responsabilidade 
por eventuais danos e prejuízos decorrentes de quaisquer elementos 
nocivos inseridos por terceiros; 

e) pelos danos e prejuízos de toda natureza decorrentes do 
conhecimento que terceiros não autorizados possam ter de quaisquer 
informações e imagens fornecidas pela Plataforma, em decorrência de 
falha exclusivamente atribuível ao Usuário ou a terceiros, que fujam a 
qualquer controle razoável da Porto Seguro; e 

f) por qualquer uso das imagens disponibilizadas pela Plataforma, 
pelo Usuário ou terceiro que venha a ter acesso à estas por meio da 
conta do Usuário, que não os de segurança e vigilância para os quais se 
destina a presente Plataforma. 
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6 Duração e finalização do acesso 

6.1 O acesso a Plataforma é disponibilizado ao Usuário por prazo 
indeterminado, podendo a Porto Seguro optar por descontinuar a 
Plataforma, ensejando a exclusão de todas as informações obtidas. 

6.2 A Porto Seguro pode, a qualquer momento, limitar o acesso do 
Usuário à Plataforma, sendo-lhe possível negá-lo ou suspendê-lo, em 
caso de suspeita de uso indevido ou ilícito, o que poderá motivar a 
exclusão de todas as informações obtidas, sem qualquer indenização ou 
compensação em decorrência desta conduta. 

7 Disposições Gerais 

7.1 Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de 
responsabilidades das partes, na forma da Legislação Brasileira. 

7.2 Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por 
qualquer razão, venha a ser reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo 
ou tribunal, não afetará a validade das demais disposições destes 
Termos, as quais permanecerão plenamente válidas e vinculantes, 
gerando efeitos em sua máxima extensão. 

7.3 A omissão da Porto Seguro em exigir quaisquer direitos ou 
disposições dos presentes Termos não constituirá renúncia, podendo 
esta exercer regularmente o seu direito, dentro dos prazos legais. 

7.4 Estes Termos poderão ser alterados a qualquer momento, sendo 
que a nova versão deste documento entrará em vigor no dia seguinte da 
publicação na Plataforma. O Usuário somente será comunicado da 
alteração dos Termos se houver obrigação legal em tal sentido. 

7.5 O Usuário poderá contatar a Porto Seguro por meio dos canais de 
comunicação informados na Plataforma. Ainda, o Usuário reconhece 
como válidas todos os contatos realizados pela Porto Seguro por meio 
de qualquer informação de contato disponibilizada pelo Usuário na 
Plataforma. 

8 Legislação e Foro 

8.1 A presente relação jurídica é regida exclusivamente pelas leis 
brasileiras, inclusive eventuais ações decorrentes de violação dos seus 
termos e condições. 

8.2 Fica eleito o Foro da Comarca de domicílio do Usuário para dirimir 
quaisquer dúvidas, questões ou litígios decorrentes dos presentes 
Termos, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
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