
 
 

 
 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – PLATAFORMA “PORTAL PRYOR” 

 

1. Aceitação dos Termos e Condições Gerais de Uso 
 
Estes Termos e Condições de Uso (“Termos”) regulam a utilização pelos 
Usuários do “PORTAL PRYOR” plataforma disponibilizada aos clientes da 
Pryor Global, bem como aos colaboradores, advogados e parceiros de 
negócio, para a solicitação de atendimentos referentes ao processo de 
representação legal, como a assinatura de documentos e liberação de fluxo 
financeiro. 
 
Ao utilizar a plataforma, o Usuário aceita integralmente as presentes normas e 
compromete-se a observá-las, sob o risco de aplicação das penalidades 
cabíveis. O Usuário confirma, ainda, ciência a Política de Privacidade da Pryor 
Global, aqui disponível. 
 
Caso não concorde com as regras presentes nestes Termos, o Usuário não 
poderá acessar e utilizar a plataforma e dispor dos serviços. 
 
2. Dos Serviços Prestados 
 
Este Termo se aplica para regular o uso do PORTAL PRYOR, plataforma 
disponibilizada aos clientes da Pryor Global, bem como advogados e parceiros 
de negócio, para a solicitação de atendimentos referentes ao processo de 
representação legal, como a assinatura de documentos e liberação de fluxo 
financeiro.  
 
Serão utilizadas todas as soluções técnicas para permitir o acesso ao serviço 
24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. No entanto, a 
navegação na plataforma poderá ser interrompida, limitada ou suspensa para 
atualizações, modificações ou qualquer ação necessária ao seu bom 
funcionamento. 
 
3. Cadastro no “Portal Pryor” 
 
Para a utilização do “PORTAL PRYOR”, será fornecido a cada Usuário um login 
e senha, previamente cadastrados na plataforma pela Pryor, por meio do 
registro dos seguintes dados: nome do Usuário e e-mail. 
 
No primeiro acesso a plataforma, após aceite ao Termos do uso da plataforma, 
o Usuário deverá alterar a senha inicial cadastrada, gerando uma nova senha 
pessoal, intransferível e confidencial. O Usuário poderá, ainda, complementar 
os dados cadastrais, responsabilizando-se pela veracidade e precisão dos 
dados informados. 
 
Recomendamos que seja uma senha forte, contendo no mínimo 8 (oito) 
caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres 
especiais, e ser de difícil adivinhação, não sendo recomendável o uso de 
sequências de letras e números, nomes de entes próximos e/ou datas 
especiais. O Usuário deverá zelar pela segurança de sua senha, devendo alterá-
la imediatamente caso tome conhecimento ou desconfie de que ela tenha sido 
descoberta por terceiro. 

https://pryorglobal.com/termos-legais-e-privacidade/


 
 

 
 

 
 
Em caso de esquecimento ou extravio da senha, o Usuário poderá solicitar sua 
alteração por meio de um procedimento via e-mail cadastrado, utilizando a 
opção “Não lembro minha senha” disponível na página de acesso ao “PORTAL 
PRYOR”. 
 
Em caso de informações incorretas, inverídicas ou não confirmadas, bem assim 
na hipótese da negativa em corrigi-las ou enviar documentação que comprove 
a correção, a Pryor Global se reserva no direito de não concluir o 
cadastramento em curso ou, ainda, de bloquear o cadastro já existente, 
impedindo o USUÁRIO de utilizar os serviços on-line até que, a critério da 
Pryor Global, a situação de irregularidade esteja regularizada. A Pryor Global 
se reserva no direito de impedir, a seu critério, novos cadastros, ou cancelar 
os já efetuados, em caso de ser detectada irregularidade que, em sua análise, 
seja revestida de gravidade ou demonstre tentativa deliberada de burlar as 
regras aqui descritas, obrigatórias para todos os Usuários. Também agirá a 
Pryor Global de tal forma caso verifique descumprimento, pelo Usuário, de 
qualquer obrigação prevista no presente Termo. 
 
 
4. Obrigações do Usuário 
 

✓ O Usuário compromete-se a não divulgar os dados de login e senha a 
terceiros, ficando sob sua exclusiva responsabilidade qualquer 
solicitação de serviço que seja feita com o uso de login e senha de sua 
titularidade. 

✓ Compete ao Usuário, exclusivamente, a manutenção de referida senha 
de maneira confidencial e segura, evitando o acesso indevido às 
informações pessoais. 

✓ Toda e qualquer atividade realizada com o uso da senha será de 
responsabilidade do Usuário, que deverá informar imediatamente, por 
meio dos canais de contato indicados no presente Termos, a respeito 
de qualquer suspeita ou constatação de uso não autorizado de sua 
conta.  

  
5. Obrigações da Pryor Global 

 
✓ Disponibilizar acesso aos Usuários ao “PORTAL PRYOR”, para a 

solicitação de atendimentos referentes ao processo de representação 
legal, como a assinatura de documentos e liberação de fluxo financeiro. 

✓ Cumprir com todas as obrigações legais, incluindo, mas não se 
limitando, ao Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de 
Proteção de Dados. 

✓ Proteger, por meio de armazenamento em servidores ou quaisquer 
outros meios de alta segurança, a confidencialidade de todas as 
informações e cadastros relativos aos Usuários. 

 
6. Propriedade Intelectual 
 
Todos os elementos e/ou ferramentas encontrados na Plataforma, 
especialmente aqueles são de titularidade ou licenciados para a empresa 
identificada no preâmbulo destes Termos, estando sujeitos aos direitos 
intelectuais de acordo com as leis brasileiras e tratados e convenções 
internacionais dos quais o Brasil seja signatário.  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Os elementos e/ou ferramentas disponibilizados não podem ser usados, 
copiados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos, exibidos, 
vendidos, licenciados ou, de outro modo, explorados para quaisquer fins sem 
o consentimento prévio e por escrito da Pryor Global. 
 

7. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
 
A Pryor Global coleta e utiliza dados pessoais do Usuário durante sua 
navegação pela Plataforma. Consulte as práticas da Pryor Global com relação 
ao uso de seus dados pessoais na Política de Privacidade. 
 
8. Disposições Gerais 
 
Os presentes Termos de Uso poderão, a qualquer tempo, ter seu conteúdo, ou 
parte dele, modificados para adequações e inserções, tudo com vistas ao 
aprimoramento dos serviços disponibilizados. 
 
Para quaisquer dúvidas acerca dos Termos de Uso ou de qualquer outra 
prática ou política da Pryor Global por favor, entre em contato com nosso 
serviço de atendimento ao cliente pelos seguintes canais: 
 
Telefone: (11) 4861-3900  
E-mail:  contato@pryorglobal.com 
 
Os presentes Termos de Uso serão interpretados segundo a legislação 
brasileira, no idioma português, sendo eleito o Foro da Comarca de São Paulo, 
Capital, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir qualquer dúvida, pendência ou litígio oriundo destes Termos 
de Uso. 
 
A última atualização destes Termos de Uso foi realizada em 18 de outubro de 
2022. 
 


