
Termos Adicionais de Desenvolvedor da Adobe  
 
Última atualização em 21 de dezembro de 2017. Substitui todas as versões anteriores (incluindo versões 
anteriores dos Termos e condições de uso de desenvolvedor) na sua totalidade. 
 
Estes termos adicionais governam seu uso dos kits de desenvolvimento de software da Adobe e do Adobe AIR 
SDK (coletivamente, “SDKs”) e das Interfaces de programação de aplicativos e da Adobe AIR API (coletivamente, 
“APIs”) para Software e Serviços da Adobe Creative Cloud que complementam e são incorporados nos termos 
de uso em Adobe.com (coletivamente, os “Termos”) localizados em http://www.adobe.com/br/legal/terms.html. 
Termos com iniciais maiúsculas não definidos no presente documento têm o mesmo significado disposto nos 
Termos. 
 
Sua aceitação destes termos substitui todos os acordos anteriores entre você e a Adobe no que diz respeito aos 
SDKs ou APIs da Adobe para Software e Serviços da Adobe Creative Cloud. Esses termos não governam o uso de 
SDKs ou APIs da Adobe de produtos ou serviços da Adobe Marketing Cloud.  

1. Credenciais de desenvolvedor. 

1.1. Adobe ID. Você deve criar uma Adobe ID e um perfil online da conta de desenvolvedor com as 
informações necessárias da conta para obter e usar um SDK ou Chave de API. Você deve manter o 
perfil da sua conta sempre atualizado com as informações atuais da conta, inclusive as informações 
de contato. Você é responsável por qualquer atividade que ocorra através da sua conta. Você deve 
notificar o Suporte ao cliente da Adobe imediatamente se tiver conhecimento de qualquer uso não 
autorizado de sua conta. Você não pode (a) compartilhar informações de sua conta (exceto com um 
administrador da conta autorizado) ou (b) utilizar a conta de outra pessoa. 

1.2. Chave de API. Se a API relevante precisar de uma Chave de API para acessar o Software ou Serviços, 
você deverá obter uma Chave de API separada para cada Software de Desenvolvedor. Até que o 
Software de Desenvolvedor seja aprovado por nós para distribuição, a Chave de API só pode ser 
usada para desenvolvimento interno e testes do Software de Desenvolvedor, e não pode ser usada 
em conexão com nenhum Software de Desenvolvedor disponibilizado a terceiros. Os detalhes sobre 
o processo de aprovação serão estabelecidos no portal do desenvolvedor da Adobe (localizado em 
adobe.io) ou transmitidos de outra forma por nós a você. 

1.3. Dados de uso da API. Podemos coletar dados agregados de uso de qualquer Software de 
Desenvolvedor usando um SDK ou API. Essas informações estão associadas à sua conta da Adobe e 
permitem manter a segurança, monitorar o desempenho e melhorar a qualidade e os recursos. 

2. Licenças. 

2.1. Direitos do proprietário. Os itens contidos nos Produtos são de nossa propriedade intelectual e do 
nosso fornecedor e estão protegidos pela lei, incluindo leis de direitos autorais e patentes dos Estados 
Unidos, provisões de tratados internacionais e leis aplicáveis do país em que estão sendo usados. 
Você assegurará que todas as cópias dos SDKs ou APIs, ou qualquer componente dos SDKs ou APIs, 
reproduzidos por você por qualquer motivo, conterão os mesmos avisos de direitos autorais e outros 
avisos de propriedade, conforme apropriado, que aparecem nos itens mestre conforme fornecido por 
nós. Nós e nossos fornecedores retemos a titularidade e a propriedade dos itens nos Produtos, a 
mídia em que está gravada e todas as cópias subsequentes, independentemente da forma ou mídia 
em que as cópias originais e outras possam existir. Exceto como indicado nestes termos, não lhe 
concederemos nenhum direito sobre patentes, direitos autorais, segredos comerciais, marcas 
registradas ou quaisquer outros direitos em relação aos itens nos Produtos. 

2.2. Licenças concedidas por você à Adobe. Você nos concede uma licença mundial, não exclusiva, para 
reproduzir e, de outra forma, testar seu Software de Desenvolvedor para aprovação para distribuição. 
Você concede à Adobe uma licença mundial não exclusiva para usar seu nome, logotipos ou outras 
marcas e materiais descritivos, e para referir-se publicamente a você ou seu Software de 
Desenvolvedor e promover o Software e os Serviços e seu Software de Desenvolvedor. 

http://www.adobe.com/br/legal/terms.html


2.3. Licença concedida a você pela Adobe. 

2.3.1. Desenvolvimento interno. Sujeito a estes termos e aos Termos Adicionais, nós lhe concederemos 
uma licença não exclusiva, intransferível e revogável para usar e reproduzir o SDK e a Chave de 
API para o desenvolvimento interno e teste do seu Software de Desenvolvedor. 

2.3.2. Distribuição. Sujeito a estes termos e aos Termos Adicionais, incluindo os direitos de aprovação 
estabelecidos na seção 4, nós lhe concedemos uma licença não exclusiva, intransferível e 
revogável para usar, reproduzir e distribuir o SDK e a Chave de API exclusivamente em seu 
Software de Desenvolvedor aprovado. 

2.3.3. Código de Exemplo. Você pode usar, modificar ou integrar todo ou partes de qualquer Código de 
Exemplo que fornecemos com o SDK (independentemente de estar etiquetado como “código de 
exemplo” nas pastas e nos arquivos incluídos no SDK) com o Software de Desenvolvedor. Sujeito 
aos direitos de aprovação estabelecidos na seção 3, você pode distribuir o Código de Exemplo e 
quaisquer modificações dele como parte do seu Software de Desenvolvedor somente na forma 
de código de objeto. Você concorda em reter e reproduzir na íntegra todos os direitos autorais, 
renúncias ou outros avisos de propriedade da Adobe (como eles aparecem no Código de 
Exemplo) em todas as cópias, modificações ou integrações do Código de Exemplo que você está 
autorizado a fazer sob este contrato. Qualquer porção modificada ou integrada de qualquer 
Código de Exemplo fornecida por nós permanece sujeita a estes termos. 

2.3.4. Arquivos de conteúdo. Os Arquivos de conteúdo estão incluídos apenas como exemplos. A 
menos que estipulado em arquivos de licença separados incluídos com os Arquivos de conteúdo 
(por exemplo, arquivos Leia-me), você não pode usar, modificar, reproduzir ou distribuir Arquivos 
de conteúdo. 

2.4. Modificações no SDK ou API. Podemos modificar, atualizar ou descontinuar qualquer SDK ou API 
(incluindo qualquer parte ou recurso) a qualquer momento, sem aviso prévio ou responsabilidade 
perante você ou qualquer outra pessoa. 

2.5. APIs não públicas. Você não pode mostrar ou divulgar publicamente APIs que não sejam 
publicamente documentadas no momento em que você tenha acesso a elas. O uso de tais APIs não 
públicas pode estar sujeito a obrigações adicionais de confidencialidade.  

2.6. Disponibilidade. As páginas que descrevem os SDKs e as APIs são acessíveis mundialmente, mas isso 
não significa que todos os recursos estão disponíveis em seu país ou que o Software de 
Desenvolvedor é legal em uma jurisdição específica. Podemos bloquear o acesso a determinados 
recursos em determinados países. É sua responsabilidade certificar-se de que seu Software de 
Desenvolvedor é legal onde você o usa ou disponibiliza para outros. Os recursos não estão 
disponíveis em todos os idiomas. 

2.7. Termos de terceiros. O SDK ou API pode conter software de terceiros (como software gratuito ou 
livre) e pode estar sujeito a termos e condições adicionais normalmente encontrados em um contrato 
de licença separado ou em um arquivo “Leia-me” localizado próximo desses materiais ou em “Avisos 
de software de terceiros e/ou termos e condições adicionais de terceiros” encontrados em 
http://www.adobe.com/go/thirdparty_br (coletivamente, “Termos de licença de terceiros”). Esses 
Termos de licença de terceiros podem exigir que você forneça as notificações para seus usuários 
finais. Os Termos de licença de terceiros devem prevalecer em caso de conflito entre os termos deste 
Contrato e os Termos de licença de terceiros. 

3. Distribuição do Software de Desenvolvedor. 

3.1. Aprovação pela Adobe. Reservamos o direito de restringir a distribuição de qualquer Software de 
Desenvolvedor (incluindo acesso a Software ou Serviços pelo Software de Desenvolvedor) a menos 
que seja aprovado por nós, a nosso exclusivo critério. Também reservamos o direito de exigir uma 
nova aprovação para quaisquer alterações no Software de Desenvolvedor (incluindo correções de 
bugs, atualizações, revisões e novos lançamentos). Os detalhes sobre o processo de aprovação serão 
apresentados em adobe.io. Podemos retirar a aprovação para qualquer Software de Desenvolvedor a 



qualquer momento e por qualquer motivo, inclusive por falha na conformidade com versões futuras 
desses termos ou Termos Adicionais. Se a aprovação para o Software de Desenvolvedor for retirada, 
você deve cessar sua distribuição e deixar de acessar o Software ou os Serviços através dele no prazo 
de 10 dias após a notificação. 

3.2. Canais de distribuição. Reservamos o direito de exigir a distribuição dos Complementos de 
Desenvolvedor através do Adobe Exchange. Reservamos o direito de restringir a distribuição de 
Aplicativos de Desenvolvedor aprovados por nós através do Adobe Exchange ou através de canais 
aprovados por nós. 
 

3.3. Conformidade com Termos futuros. O Software de Desenvolvedor deve permanecer compatível com 
versões futuras destes termos.  

4. Restrições e requisitos. 

4.1. Não modificar ou fazer engenharia reversa. Exceto quando expressamente permitido nestes termos, 
você não pode (a) modificar, portar, adaptar ou traduzir qualquer parte de qualquer SDK ou (b) fazer 
engenharia reversa, descompilar, desmontar ou tentar de outra forma descobrir o código fonte ou 
qualquer parte de qualquer SDK ou API. Se as leis da sua jurisdição concederem-lhe o direito de 
descompilar um SDK para obter as informações necessárias para tornar as partes licenciadas do SDK 
interoperáveis com outros softwares, você pode fazê-lo somente após você primeiro solicitar-nos 
essas informações. Podemos, a nosso critério, fornecer essas informações ou impor condições 
razoáveis, incluindo uma taxa razoável, sobre o uso do código fonte para garantir que nossos direitos 
de propriedade e os dos nossos fornecedores no código fonte do SDK sejam protegidos. 

4.2. Não causar interferência com Software ou Serviços. Exceto quando permitido pelas APIs, você não 
pode criar Software de Desenvolvedor que (a) elimine as telas ou páginas “Sobre” ou “Informações” 
em qualquer Software ou Serviço, ou (b) interfira com a funcionalidade e/ou aparência de qualquer 
Software ou Serviço ou qualquer componente do mesmo. 

4.3. Não localizar Software ou Serviços. Você não pode usar os SDKs para desenvolver software que 
permita a Localização do Software ou dos Serviços. “Localização” significa uma modificação do 
idioma padrão do Software ou dos Serviços instalados, incluindo, mas não limitado a, interface de 
usuário do Software ou dos Serviços.  

4.4. Não separar. Os SDKs podem incluir diversos aplicativos, utilitários e componentes, além de suportar 
diversas plataformas e idiomas e podem ser fornecidos em diversas mídias ou diversas cópias. 
Todavia, os SDKs são atribuídos e concedidos a você como um produto único a ser usado como um 
produto único nos computadores e plataformas permitidos neste documento. Você não precisa usar 
todos os componentes de um SDK, mas você não pode separar ou empacotar novamente os 
componentes de um SDK para distribuição, transferência, revenda ou uso em computadores 
diferentes. 

4.5. Malware. Você não tomará nenhuma medida que exponha qualquer parte do Software ou Serviço a 
código malicioso ou prejudicial, vírus, Cavalos de Troia, worms, bombas-relógio, mecanismos de 
cancelamento ou outros malwares que tenham a finalidade de causar destruição ou interrupções. 

4.6. Software ilegal. Você não pode usar os Produtos para criar Software de Desenvolvedor que viole 
qualquer lei, estatuto, regulamentação, regulamento ou direitos (incluindo quaisquer leis, 
regulamentos ou direitos relativos a propriedade intelectual, spyware de computador, privacidade, 
controle de exportação, concorrência desleal, antidiscriminação ou publicidade falsa) quando usado 
da maneira a qual se destina ou comercializa. 

4.7. Revisão. Você reconhece e concorda que podemos revisar seu Software de Desenvolvedor para 
conformidade com esses termos e Termos Adicionais, incluindo a identificação de problemas de 
segurança que possam afetar a Adobe ou seus usuários. 

4.8. Software livre. Você não mesclará, integrará nem usará um SDK ou API, ou qualquer parte dele, com 
softwares que estejam sujeitos a termos de licença que exijam que qualquer propriedade intelectual 



da Adobe seja licenciada ou compartilhada de alguma outra forma com terceiros (por exemplo, 
termos de licença GPL). 

4.9. Limites de uso. Podemos limitar o número ou tipo de chamadas aceitas pela ou para uma API se 
entendermos que esse número pode impactar negativamente a API, o Software ou o Serviço. 

4.10. Não sublicenciar. Você não pode sublicenciar uma API para uso por terceiros. Você não pode (a) 
alugar, arrendar, emprestar ou conceder outros direitos no SDK ou API, incluindo direitos de 
associação ou assinatura, ou (b) fornecer o uso do SDK ou da API em um negócio de serviços de 
informática, instalação ou serviço de terceirização, agência de regime de serviço, rede ou baseado em 
compartilhamento de tempo. 

4.11. Criação de software para função similar à API. Você não pode criar Software de Desenvolvedor que 
não adicione funcionalidades ou recursos significativos além dos fornecidos pela API. 

4.12. Dados do usuário final. Se você coletar informações de identificação pessoal de qualquer pessoa 
através do Software de Desenvolvedor, você: (a) estará em conformidade com todas as leis e normas 
de privacidade aplicáveis, (b) publicará um aviso de privacidade facilmente acessível para os usuários 
dentro de seu Software de Desenvolvedor, explicando com clareza e precisão suas práticas de coleta, 
uso e compartilhamento de informações de identificação pessoal de usuário final com a Adobe e 
terceiros, e (c) respeitará a privacidade e a honra de seu usuários finais e obedecerá aos 
compromissos de seu aviso de privacidade. 

4.13. Não impedir o desenvolvimento da Adobe. Estamos desenvolvendo ou podemos desenvolver 
tecnologias ou produtos que têm ou podem ter design ou funcionalidade semelhante ao seu 
Software de Desenvolvedor. Nada neste contrato limita nosso direito de continuar nosso 
desenvolvimento, manutenção ou distribuição de tais tecnologias ou produtos. Você concorda em 
não reivindicar qualquer patente de sua propriedade que cubra seu Software de Desenvolvedor 
contra nós, nossas subsidiárias ou afiliadas, ou seus clientes, agentes ou contratados para fabricação, 
uso, importação, licenciamento, oferta para venda ou venda de quaisquer Produtos. 

4.14. Suporte ao usuário final. Você é responsável por fornecer suporte aos usuários finais do seu Software 
de Desenvolvedor. 

5. Restrições adicionais para SDK e API do Adobe InDesign. 

5.1. O Código de Exemplo no SDK e API do InDesign pode ser compilado com uma ID de plug-in 
exclusiva. Se você distribuir versões modificadas ou mescladas do Código de Exemplo, você concorda 
em substituir qualquer ID de plug-in exclusiva incluída em qualquer Código de Exemplo por uma ID 
de plug-in exclusiva específica para você. As instruções para solicitar uma ID de plug-in exclusiva 
podem ser encontradas em nosso site. 

5.2. As APIs contidas no SDK do InDesign Server para o World Ready Composer foram projetadas para 
serem usadas com o objetivo de desenvolvimento interno de software projetado para funcionar com 
Adobe InDesign Server. O desenvolvimento interno do software projetado para funcionar com o 
Adobe InDesign e/ou o Adobe InCopy usando as API de World Ready Composer não é suportado 
pela Adobe.  

5.3. Se você usar o SDK do InDesign para desenvolver Software de Desenvolvedor que processa, estende 
ou usa outros formatos de arquivo .folio e .indd (os “Formatos de arquivo”) para visualização em 
dispositivos móveis (incluindo, sem limitação, o uso de sobreposição do InDesign nativo e recursos 
interativos), esse uso é permitido, desde que os Formatos de arquivo sejam distribuídos apenas com 
um Visualizador de conteúdo aprovado. Para os propósitos desta seção, “Visualizador de conteúdo 
aprovado” significa o nosso visualizador de conteúdo da marca Adobe e implantado ou a sua versão 
de marca e implantada comercialmente do visualizador de conteúdo da Adobe. Você não tem 
permissão para usar o SDK do InDesign com o objetivo de desenvolver e/ou distribuir o Software de 
Desenvolvedor que pode ler ou converter os Formatos de arquivo com a finalidade de visualizar em 
dispositivos móveis; desde que essa restrição não se aplique a outros formatos de arquivos digitais, 
como JPG, PNG, EPS, PS, EPUB, HTML, PDF, IDML, XML, FLA e SWF. Você pode desenvolver o 



Software de Desenvolvedor usando o SDK do InDesign para exibir e distribuir tal conteúdo por 
qualquer meio e em qualquer dispositivo, desde que tal desenvolvimento e distribuição sejam de 
maneira consistente com estes Termos e somente quando não incluir os Formatos de arquivo. 

6. Restrições adicionais para SDK e API do Adobe Stock. 

6.1. Armazenamento em cache. Você não armazenará em cache nem armazenará Trabalhos ou outros 
dados obtidos pelas APIs além de períodos razoáveis e não mais do que o necessário para operar o 
Software de Desenvolvedor. Após a rescisão deste contrato ou mediante solicitação da Adobe, você 
removerá imediatamente todas e quaisquer versões dos Trabalhos.  

6.2. Comparação. Você não usará as APIs para demonstrar uma comparação entre o Adobe Stock e seus 
concorrentes em relação a preços ou qualquer outro aspecto, ou de outra forma promover os bens 
ou serviços de qualquer concorrente do Adobe Stock. 

6.3. Isenção. Você deve colocar o seguinte aviso no seu cliente de API: “Este produto usa a Adobe Stock 
API, mas não está certificado, aprovado ou patrocinado pela Adobe. [Seu Nome] não está afiliado ou 
relacionado com a Adobe.” 

6.4. Exibição de Trabalhos. Os Trabalhos são de propriedade de nossos colaboradores e estão protegidos 
por leis de propriedade intelectual, incluindo leis relacionadas a direitos autorais, marcas registradas e 
outros direitos similares. Você deve garantir que os Trabalhos não possam ser copiados, distribuídos, 
alterados ou exibidos (exceto o permitido neste contrato). Você deve garantir que os nomes dos 
colaboradores sejam visíveis em ou perto de cada Trabalho exibido no Software de Desenvolvedor e 
no seguinte formato: “Nome do autor / Adobe Stock”. Você não deve indicar ou implicar que 
qualquer Trabalho seja criado por você ou de sua propriedade. Você não colocará ou permitirá que 
terceiros coloquem propaganda ou outros materiais que obscureçam ou alterem os Trabalhos ou 
atribuição aos Trabalhos. Você não colocará ou permitirá que terceiros coloquem materiais perto ou 
ao lado dos Trabalhos, se o material contiver ou exibir conteúdo adulto, promover atividades ilegais 
ou a venda de tabaco ou de outra forma difamatório, ilegal, obsceno ou indecente, inclusive, mas não 
limitado a pornografia, serviços de acompanhamento ou clubes de entretenimento para adultos ou 
locais semelhantes. 

6.5. O Software de Desenvolvedor deve exibir de forma clara e visível a atribuição ao Adobe Stock no 
seguinte formato “Powered by Adobe Stock” com hiperlink para http://stock.adobe.com e visível para 
usuários finais do seu Software de Desenvolvedor. 

6.6. Exceto quando expressamente autorizado por nós em um contrato escrito separado, você não pode 
usar as APIs para exibir ou licenciar conteúdo disponível no Adobe Stock que não está definido como 
um “Trabalho” sob este contrato (por exemplo, vídeos, conteúdo 3D, conteúdo premium, conteúdo 
designado como “somente para uso editorial”, e todos os outros conteúdos não designados como 
“padrão”). 

6.7. Você não pode vender ou licenciar os Trabalhos ou permitir que os Trabalhos sejam baixados do 
Software de Desenvolvedor como um arquivo autônomo. 

6.8. Você pode usar as APIs de pesquisa apenas para exibir versões em miniatura ou com marca d'água 
dos Trabalhos através do seu Software de Desenvolvedor e redirecionar seus usuários para o site do 
Adobe Stock para que esses usuários adquiram licenças ou baixem os Trabalhos diretamente do 
Adobe Stock. 

6.9. Você só pode derivar receita de seu uso das APIs através da sua participação em um programa de 
afiliado, encaminhamento ou parceiro similar, de acordo com um contrato escrito separado conosco. 
Você não pode usar as APIs para qualquer outro propósito comercial e, a menos que seja acordado 
por escrito por nós, nenhuma taxa será cobrada aos usuários do Software de Desenvolvedor. 

6.10. Você pode usar as APIs de licenciamento exclusivamente para (a) licenciar os Trabalhos de acordo 
com seu contrato de cliente Adobe Stock, ou (b) permitir que os usuários conectados ao Adobe Stock 
através do Software de Desenvolvedor licenciem Trabalhos pré-pagos de acordo com os contratos de 



cliente conosco. Todo o uso dos Trabalhos licenciados através do seu cliente de API é regido pelo 
contrato de cliente do Adobe Stock aplicável. 

6.11. Você pode usar as API de logon exclusivamente para permitir que seus usuários façam logon em suas 
contas de clientes do Adobe Stock através do seu Software de Desenvolvedor, desde que cada 
usuário dê permissão expressa para acessar sua conta de cliente do Adobe Stock através do seu 
Software de Desenvolvedor. 

6.12. Você pode armazenar os tokens que fornecemos quando um cliente do Adobe Stock autentica o 
Software de Desenvolvedor em sua conta do Adobe Stock.  

6.13. Você deve excluir imediatamente qualquer conteúdo do cliente do Adobe Stock ou outras 
informações, incluindo tokens, mediante solicitação desse cliente ou de nós, ou quando esse cliente 
fechar sua conta com você. 

6.14. A Adobe pode interromper o licenciamento de qualquer Trabalho e negar o download de qualquer 
Trabalho a qualquer momento. 

7. Taxas. 

7.1. Taxas cobradas por nós. Reservamos o direito, a qualquer momento, de fixar preços ou cobrar uma 
taxa de você ou de usuários finais do seu Software de Desenvolvedor (diretamente ou através de 
compartilhamento de receita) para uso de nossos SDKs ou APIs ou de qualquer um de seus recursos 
discretos, componentes ou funções de processamento que podem ser integrados ou habilitados, 
através ou por seu Software de Desenvolvedor. As taxas aplicáveis serão especificadas no nosso 
portal do desenvolvedor e/ou no Adobe Exchange. 

7.2. Impostos e Taxas de terceiros. Você deve pagar quaisquer impostos aplicáveis e quaisquer taxas de 
terceiros aplicáveis (incluindo, por exemplo, cobranças de chamadas de telefone, taxas da operadora 
móvel, cobranças de ISP, cobranças de plano de dados, taxas de cartão de crédito ou taxas de 
câmbio). Nós não somos responsáveis por essas taxas. Se forem cobradas taxas, podemos tomar 
medidas para cobrá-las de você. Você é responsável por todos os custos de cobrança e despesas 
relacionados. 

8. Marcas registradas. 

8.1. Licença. Sujeito a estes Termos (incluindo as Diretrizes de Marca da Adobe e as Diretrizes de uso da 
Marca Registrada da Adobe), nós concedemos e você aceita uma licença limitada, não exclusiva, 
intransferível e revogável para usar as Marcas Registradas da Adobe em seu Software de 
Desenvolvedor, em seu site e em comunicações impressas e eletrônicas apenas para indicar que seu 
Software de Desenvolvedor fornece uma conexão ou é compatível com o Software ou Serviços e está 
em conformidade com as Diretrizes de marca da Adobe e quaisquer outras diretrizes ou restrições 
aplicáveis estabelecidas em adobe.io. Você concorda que seu uso das Marcas Registradas da Adobe 
de acordo com estes Termos não lhe dá qualquer outro direito, titularidade ou interesse em 
quaisquer Marcas Registradas da Adobe. Você reconhece a propriedade pela Adobe das Marcas 
Registradas da Adobe, o valor da boa vontade associada às Marcas Registradas da Adobe, e que essa 
boa vontade pertence à Adobe e reverte-se exclusivamente a seu favor. Você concorda em não usar 
as Marcas Registradas da Adobe de qualquer forma que desacredite a Adobe ou o Software ou 
Serviços, prejudique ou interfira com a boa vontade da Adobe nas Marcas Registradas da Adobe, 
infrinja a propriedade intelectual da Adobe ou faça uma declaração falsa ou enganosa sobre o 
Software de Desenvolvedor. Você concorda em usar as Marcas Registradas da Adobe somente em 
conexão com o Software de Desenvolvedor que (a) esteja em conformidade com estes Termos, (b) 
esteja de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela Adobe e (c) esteja em 
conformidade com todas as leis aplicáveis para a jurisdição em que o Software de Desenvolvedor é 
feito ou usado. Mediante solicitação, você nos notificará sobre todas as localidades do seu uso das 
Marcas Registradas da Adobe e nos fornecerá amostras representativas desse uso. Mediante 
solicitação, você nos ajudará a monitorar e manter a qualidade e a forma de uso das Marcas 
Registradas da Adobe. Após aviso, você deve deixar de usar as Marcas Registradas da Adobe que 
determinamos, a nosso exclusivo critério, contrariar a intenção desta concessão de licença. Você é o 



único responsável por quaisquer custos associados à remoção ou modificação do uso das Marcas 
Registradas da Adobe. 

8.2. Restrições. 

8.2.1. Você só pode usar as Insígnias para divulgar e promover seu Aplicativo de Desenvolvedor. Você 
não poderá usar as Insígnias na interface de usuário do seu Aplicativo de Desenvolvedor. 

8.2.2. Você só poderá usar os Botões e Modelos de Logon da Adobe necessários na interface de usuário 
do seu Aplicativo de Desenvolvedor para identificar, iniciar ou facilitar o mecanismo de logon dos 
Serviços. Você não poderá usar os Botões e Modelos de Logon da Adobe dentro ou fora da 
interface de usuário do seu Aplicativo de Desenvolvedor para identificar recursos, componentes 
ou funções de processamento distintos, nem para divulgar ou promover seu Aplicativo de 
Desenvolvedor. 

8.2.3. Você só pode usar os Ícones de Recursos na interface de usuário do seu Aplicativo de 
Desenvolvedor para identificar recursos, componentes ou funções de processamento distintos do 
Serviço. Você não poderá usar os Ícones de Recursos dentro ou fora da interface de usuário do 
seu Aplicativo de Desenvolvedor como meio para iniciar o mecanismo de logon dos Serviços, ou 
para divulgar ou promover seu Aplicativo de Desenvolvedor. 

8.2.4. Nome e descrição de seu Software de Desenvolvedor. Você não pode usar Marcas Creative, as 
Marcas Registradas da Adobe ou qualquer nome de produto da Adobe, no todo, em parte ou em 
qualquer forma abreviada, em nome do Software de Desenvolvedor, ou registrar um nome de 
domínio ou marca registrada do site que contenha ou seja semelhante a qualquer uma das 
acima.  

9. Rescisão e remoção. 

9.1. Rescisão por sua iniciativa. Você pode parar de usar os SDKs ou APIs ou acessar o Software ou 
Serviços através do seu Software de Desenvolvedor a qualquer momento. Tal rescisão não o exime 
de qualquer obrigação de pagar quaisquer taxas pendentes. Após a rescisão, você deixará de 
distribuir o Software de Desenvolvedor, usar os SDKs e as APIs, acessar o Software ou Serviços através 
do Software de Desenvolvedor e anunciar compatibilidade com qualquer Software ou Serviço. 

9.2. Rescisão por nossa iniciativa. Podemos rescindir esses termos ou recusar suas solicitações de acesso 
ao Software ou Serviço ou revogar sua(s) Chave(s) de API atribuídas por qualquer motivo. A rescisão 
por nossa iniciativa por qualquer motivo não nos torna responsáveis perante você ou qualquer outro 
por: (a) perda de uso, dados ou lucros, previsíveis ou não, (b) quaisquer danos especiais, incidentais, 
indiretos, consequentes ou punitivos (mesmo que nos tenham avisado da possibilidade desses 
danos), incluindo aqueles com base em qualquer teoria de responsabilidade, incluindo violação de 
contrato ou garantia, negligência ou outro ato ilícito. A limitação de responsabilidade nesta seção é 
complementar às limitações de responsabilidade estabelecidas nos Termos. 

9.3. Subsistência. Após a expiração ou rescisão destes termos, quaisquer licenças perpétuas concedidas, as 
suas obrigações de indenização, nossas isenções de garantia ou limitações de responsabilidades e 
disposições de resolução de litígios que constem destes termos continuarão a existir.  

10. Restrições. 

10.1. Não distribuir ou modificar as Ferramentas de Versão do AIR. Você pode instalar e usar as 
Ferramentas de Versão do AIR e os Componentes de Tempo de Execução do AIR somente com a 
finalidade de desenvolver Softwares de Desenvolvedor compatíveis. Você não pode modificar ou 
distribuir de forma alguma as Ferramentas de Versão do AIR (com exceção dos arquivos cobertos por 
licenças de terceiros que dão a você permissão para isso), ou o Software de Tempo de Execução do 
AIR. 

10.2. Redistribuíveis de Código Objeto do AIR. Você pode distribuir Redistribuíveis de Código Objeto do 
AIR apenas como incorporado automaticamente (ou seja, incorporado apenas como um subproduto 
do seu uso das Ferramentas de Versão do AIR) no seu Software de Desenvolvedor usando os 



Redistribuíveis de Código Objeto do AIR no /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, 
lib/aot/lib, /lib/android/lib/runtimeClasses.jar e /runtimes/air/android/device/Runtime.apk pastas, 
respectivamente. 

10.3. Distribuição de Arquivos Fonte do AIR SDK modificados. Você pode distribuir os Arquivos Fonte do 
AIR SDK em formato de código fonte ou código objeto, isoladamente ou em conjunto com outros 
componentes úteis para os desenvolvedores desde que você (A) inclua um aviso de direitos autorais 
que reflita a propriedade dos direitos autorais nesses arquivos modificados, e (B) não use “mx”, 
“mxml”, “flex”, “flash”, “fl” ou “adobe” em quaisquer pacotes novos ou nomes de classe distribuídos 
com seus Arquivos Fonte do AIR SDK modificados. 

10.4. Não usar de forma não autorizada. Você não pode criar ou distribuir qualquer software, incluindo 
Software de Desenvolvedor, que opere em conjunto com Componentes de Tempo de Execução do 
AIR individuais de modo não documentado pela Adobe. Você não pode criar ou distribuir qualquer 
software, incluindo qualquer Software de Desenvolvedor, projetado para operar em conjunto com 
um elemento não instalado do Software de Tempo de Execução do AIR. Você não pode criar ou 
distribuir qualquer Software de Desenvolvedor que seja executado sem instalação. Você não tem 
permissão para instalar ou usar as Ferramentas de Versão do AIR ou outras partes do AIR SDK para 
desenvolver softwares proibidos por este contrato. 

10.5. Uso de codificação AVC. Este produto está licenciado sob a licença do portfólio da patente AVC para 
uso pessoal e não comercial de um consumidor para (a) codificar vídeo em conformidade com o 
padrão AVC (“vídeo AVC”) e/ ou (b) decodificar vídeo que foi codificado por um consumidor 
envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou que foi obtido de um provedor licenciado 
de vídeo para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita para qualquer 
outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas de MPEG LA, L.L.C. http://www.mpegla.com. 

10.6. Uso de codificação MP3. Você não pode acessar codecs MP3 dentro das bibliotecas de tempo de 
execução, exceto pelas APIs de tempo de execução publicadas. O desenvolvimento, o uso ou a 
distribuição de um Aplicativo de Desenvolvedor que opera em qualquer dispositivo que não seja um 
PC e que decodifica dados de MP3 não contidos em um arquivo SWF, FLV ou em outro formato de 
arquivo que contenha mais dados de MP3 podem necessitar de uma ou mais licenças de terceiros. 

11. Definições. 

11.1. “Adobe ID” significa o nome de usuário exclusivo, a senha e as informações de perfil que você usa 
para criar uma conta de desenvolvedor, fazer logon e acessar o Serviço. 

11.2. “Botões e Modelos de Logon da Adobe” significa a imagem característica do botão e o modelo 
independente da interface da tela de logon, disponibilizados pela Adobe e com exibição obrigatória 
na interface de usuário como aviso visual para facilitar ou iniciar o mecanismo de logon no Serviço. 

11.3. “Marcas Registradas da Adobe” significa as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones da Adobe e 
as Insígnias e Marcas Creative fornecidas para o uso do desenvolvedor, conforme mostrado e descrito 
nas Diretrizes de Marca da Adobe e em adobe.io. 

11.4. “AIR SDK” significa Ferramentas de Versão do AIR, Redistribuíveis de Código Objeto do AIR, 
Componentes de Tempo de Execução do AIR, e Arquivos Fonte do AIR SDK e Código de Exemplo do 
AIR. 

11.5. “Ferramentas de Versão do AIR” significa compiladores de arquivos de versão, biblioteca de tempo de 
execução (mas não todo o Software de tempo de execução) fornecidos pelo AIR SDK, incluindo, por 
exemplo, o conteúdo dos diretórios bin, lib e diretórios de tempo de execução, adl.exe, adl.bat e 
adt.jar. 

11.6. “Redistribuíveis de Código Objeto do AIR” significa os arquivos em formato de código objeto 
localizados nas pastas /runtimes/air-captivate/mac, /runtimes/air-captivate/win, lib/aot/lib, 
/lib/android/lib/runtimeClasses.jar, and /runtimes/air/android/device/Runtime.apk, se incluído na 
versão do SDK fornecida em relação a este contrato. 



11.7. “Componentes de Tempo de Execução do AIR” significa qualquer arquivo, biblioteca ou código 
executável individual contido no diretório do Software de tempo de execução (por exemplo, a pasta 
runtime) ou os utilitários do Software de tempo de execução incluídos no diretório de utilitários ou 
nos arquivos de instalação. Adobe AIR.dll, executáveis de tempo de execução, template.exe e 
template.app são exemplos de Componentes de tempo de execução. 

11.8. “Software de Tempo de Execução do AIR” significa o software de tempo de execução da Adobe em 
formato de código objeto com nome de “Adobe AIR” que deve ser instalado pelos usuários finais e 
todas as atualizações para esse software disponibilizadas pela Adobe. 

11.9. “Arquivos Fonte do AIR SDK” significa arquivos de código fonte incluídos no diretório “frameworks” 
que acompanham este contrato. 

11.10. “API” significa as interfaces de programação de aplicativo, que são um conjunto de rotinas, protocolos 
e ferramentas que especificam como os componentes de software interagem. As APIs podem ser 
especificadas em arquivos de cabeçalho, arquivos JAR, APIs do plug-in do SDK conforme definido nos 
arquivos de cabeçalho e demonstrado no código de exemplo do plug-in e nas informações 
relacionadas no formato do código do objeto e/ou como bibliotecas que a Adobe incluiu como parte 
do SDK para distribuir não modificado com o Software de Desenvolvedor que facilita o acesso e 
interoperam com o Software e os Serviços. 

11.11. “Chave de API” significa a credencial de acesso à API atribuída ao seu Software de Desenvolvedor e 
associada à sua Adobe ID, usada pela Adobe para associar e autenticar sua atividade na API e no seu 
Software de Desenvolvedor. 

11.12. “Insígnias” significa qualquer logotipo ou marca comercial disponibilizado pela Adobe para 
comercialização e promoção da disponibilidade e compatibilidade do Software de Desenvolvedor 
com o Software ou Serviços. 

11.13. “Diretrizes de Marca” significa todas as instruções ou diretrizes que possam ser publicadas ou 
fornecidas a você pela Adobe com relação ao seu uso das Marcas Registradas da Adobe ou Marcas 
Creative. 

11.14. “Marcas Creative” significa as Insígnias, os Botões e Modelos de Logon da Adobe e os Ícones de 
Recursos. 

11.15. “Complementos de Desenvolvedor” significa quaisquer aplicativos de software, programas e outras 
tecnologias que você desenvolve para adicionar recursos ou funcionalidades ao Software ou Serviços. 

11.16. “Aplicativo de Desenvolvedor” significa qualquer aplicativo de software, programa e outras 
tecnologias desenvolvidas por você por meio de um SDK e API para acessar, trabalhar ou interoperar 
com o Software ou Serviços. 

11.17. “Software de Desenvolvedor” significa Complementos e Aplicativos de Desenvolvedor. 

11.18. “Ícones de Recursos” significa os diversos ícones disponibilizados pela Adobe com exibição 
obrigatória na interface de usuário para identificar exclusivamente determinados recursos, 
componentes ou funções de processamento discretas do Software ou Serviço. 

11.19. “Produtos” significa os SDKs, APIs, Software, Serviços e Trabalhos. 

11.20. “Código de Exemplo” significa código de objeto e/ou código fonte, excluindo Arquivos de conteúdo, 
que incluímos para você incorporar no seu Software de Desenvolvedor de acordo com estes Termos. 

11.21. “SDK” significa os kits de desenvolvimento de software da Adobe e todos os materiais associados, 
arquivos de sistema, Código de Exemplo, ferramentas, programas e utilitários, plug-ins, Arquivos de 
conteúdo, e documentação relacionada. 

11.22. “Trabalhos” significa apenas as imagens designadas como “padrão” no site do Adobe Stock. 
“Trabalho” exclui especificamente os vídeos, conteúdo 3D, conteúdo premium, conteúdo designado 
como “somente para uso editorial” e todos os outros conteúdos não designados como “padrão”. 


