Termos Adicionais do Serviço Adobe Fonts
Publicado em 16 de março de 2020. Válido a partir de 16 de abril de 2020. Substitui todas as versões anteriores.
Estes Termos Adicionais regem o uso do serviço Adobe Fonts e são incorporados por referência nos Termos de Uso Gerais da
Adobe (“Termos Gerais”) localizados em www.adobe.com/go/terms (estes Termos Adicionais e os Termos Gerais são
coletivamente referidos como “Termos”). Termos com iniciais maiúsculas não definidos no presente documento têm o
significado disposto nos Termos Gerais. Referências a “Serviço(s)” nestes Termos Adicionais têm as definições contidas na
seção 1.14 (Serviço(s)).
1.

Definições.

1.1 “Conta” representa a conta (incluindo qualquer Adobe ID e perfil de usuário) criada por você quando se registra pela
primeira vez no Serviço, incluindo quaisquer chaves ou identificadores exclusivos que nós fornecemos a você ou que são
utilizados de alguma outra forma para associar você à sua conta.
1.2 “Plano(s) de Assinatura da Adobe” referem-se aos níveis gratuito ou pago de qualquer oferta de assinatura ou associação
da Adobe, incluindo, entre outros, os planos de associação da Adobe Creative Cloud e da Adobe Document Cloud.
1.3 “Computador” significa um dispositivo virtual ou físico para armazenar ou processar dados, como servidores,
computadores desktop, laptops, dispositivos móveis, dispositivos com conexão à Internet e produtos de hardware. Sempre
que um dispositivo contiver mais de um ambiente virtual (incluindo máquinas e processadores virtuais), cada ambiente
virtual será contado como um Computador separado.
1.4 “Fonte(s) de Desktop” são as fontes ou famílias de fontes que disponibilizamos a você por meio do Serviço que podem
ser sincronizadas com seu computador e usadas para criação de documentos.
1.5 “Documento(s)” são qualquer forma de documento eletrônico, distribuído publicamente ou não, que use as Fontes de
Desktop, estejam elas integradas ou não, incluindo para exibição ou por qualquer pessoa que veja ou acesse o Documento.
1.6 “Documentação” significa os materiais explicativos escritos, arquivos ou outra documentação do usuário que acompanha
o Conteúdo Licenciado, é publicada ou disponibilizada ou de qualquer outra forma fornecida a você por nós em conexão
com o uso que você fizer do Serviço.
1.7 “Licenciador(es)” significa o terceiro que licencia para nós qualquer Conteúdo Licenciado que disponibilizamos para uso.
1.8 “Conteúdo Licenciado” significa as Fontes de Desktop, as Fontes do Marketplace, Web Fonts, os Projetos da Web, o
Serviço e todas as Atualizações deles.
1.9 “Fontes Licenciadas” são (A) as fontes ou famílias de fontes que licenciamos para você por meio do Serviço para uso de
acordo com estes Termos Adicionais; e (B) as Fontes do Marketplace.
1.10 “Fontes do Marketplace” são as fontes ou famílias de fontes compradas separadamente por você por meio do Serviço e
licenciadas para uso, de acordo com os nossos termos de licença do usuário final ou do nosso Licenciador.
1.11 “Mídia” significa, individual e coletivamente, qualquer Documento ou Site.
1.12 “Editor” significa o indivíduo ou a entidade que possui ou controla o conteúdo, além do Conteúdo Licenciado, exibido
em Mídia.
1.13 “Plataforma de Revendedor” significa qualquer serviço que permita aos seus clientes ou consumidores a escolha de
fontes para sites ou outros produtos que sejam fornecidos em nome deles (como plataformas para blogs, perfis em redes
sociais, etc.)
1.14 “Serviço(s)” significa o serviço Adobe Fonts e todos os outros serviços, recursos ou conteúdos disponibilizados no serviço
Adobe Fonts, a partir dele ou por meio dele.
1.15 “Atualizações” são quaisquer renovações, revisões, modificações ou adições que podem ser feitas e implantadas ou
fornecidas por nós a você a qualquer momento para fazer upgrade, aumentar ou aprimorar o Serviço, desde que não estejam
previstas em um contrato separado. Não nos responsabilizamos de forma alguma por qualquer alteração.

1.16 “Site(s)” significa, respectivamente, sites, páginas da Web ou conteúdo de páginas da Web que você projeta, desenvolve
ou cria, e que sejam publicados e integrem, acessem e exibam publicamente Web Fonts usando o Serviço.
1.17 “Web Fonts” significa as fontes ou famílias de fontes que disponibilizamos para você por meio do Serviço que você pode
usar para criar Sites.
1.18 “Projeto(s) da Web” significa o pacote de software criado por você por meio do Serviço, composto por suas
configurações preferenciais, opções de Fontes Licenciadas, formatos, folhas de estilo, outros códigos de software e qualquer
código que envolva e identifique cada Fonte Licenciada, e gerencia e monitora o uso de Fontes Licenciadas com relação aos
Sites.
2.

Termos Básicos.

2.1 Planos de Assinatura da Adobe. O Serviço inclui (A) um Plano de Assinatura gratuito da Adobe e (B) um Plano de
Assinatura pago da Adobe que permitem a você acessar Fontes Licenciadas para uso em sua Mídia. Alguns Planos de
Assinatura pagos da Adobe também incluem um período de avaliação.
2.2 Atualização; Fontes do Marketplace.
(A) Se você está inscrito em um Plano de Assinatura gratuito da Adobe, entende que algumas Fontes Licenciadas às quais
você tem acesso, em algum momento no futuro, podem ser oferecidas exclusivamente de acordo com um Plano de
Assinatura pago da Adobe. Em decorrência disso, você poderá ser obrigado a fazer upgrade ou a alterar sua seleção de Plano
de Assinatura da Adobe a fim de continuar tendo acesso a tais Fontes Licenciadas.
(B) Se você fizer upgrade de um Plano de Assinatura gratuito da Adobe para um Plano pago, o período gratuito se encerrará
no momento do upgrade. A taxa aplicável ao novo Plano de Assinatura pago da Adobe será cobrada imediatamente em seu
cartão de crédito no momento do upgrade.
(C) Se você fizer downgrade do Plano de Assinatura pago da Adobe ou cancelá-lo, será imediatamente atribuído a você um
Plano de Assinatura gratuito da Adobe. Ao fazê-lo, você reconhece que isso poderá resultar na perda de determinados
recursos ou em uma diminuição da capacidade de uso ou dos limites de uso associados à sua Conta. Não somos
responsáveis por essa perda. Se o seu Plano de Assinatura pago da Adobe for alterado para um Plano de Assinatura gratuito
da Adobe, você continuará a ter acesso às Fontes do Marketplace adquiridas.
3.

Seus Direitos e Obrigações; Limitações e Restrições sobre o Uso do Conteúdo Licenciado.

3.1 Uso das Fontes Licenciadas por Você. Dependendo do Plano de Assinatura da Adobe ou das Fontes do Marketplace
escolhidos por você, as categorias de Fontes Licenciadas disponibilizadas para uso podem variar. Alguns recursos e
funcionalidades do Serviço ou categorias de Fontes Licenciadas descritos nestes Termos Adicionais podem não estar
disponíveis em um Plano de Assinatura gratuito da Adobe. Após o registro, o acesso ou o uso de qualquer parte das Fontes
Licenciadas, e de acordo com o Plano de Assinatura da Adobe específico que você selecionar (e o pagamento de taxas do
Plano de Assinatura da Adobe, se aplicável), concederemos a você direito e licença não exclusivos, não atribuíveis,
intransferíveis e limitados para acessar e usar as Fontes Licenciadas no projeto e no desenvolvimento da Mídia, ou com
relação a eles, de acordo com as permissões atribuídas às Fontes Licenciadas no site do Adobe Fonts, e somente enquanto
você mantiver um Plano de Assinatura da Adobe ininterrupto. A licença concedida nesta seção 3.1 (Uso das Fontes
Licenciadas Feito por Você) está sujeita ao seguinte:
(A) Editoração Eletrônica.
Você pode usar Fontes de Desktop para criar e desenvolver Documentos, além de incorporar cópias das Fontes de Desktop
em seu Documento para imprimir e exibir o documento. A fonte deve ser subconfigurada de modo a incluir apenas os glifos
necessários para exibir o trabalho, e o Documento deve ocultar ou proteger seus dados de fonte incorporados contra
descobertas deliberadas ou acidentais ou uso indevido. Nenhum outro direito de incorporação está implícito ou é permitido
de acordo com esta licença.
(B) Editoração de Sites. Se suas Fontes Licenciadas permitirem o uso para editoração de sites:
Você pode usar as Web Fonts para criar e desenvolver Sites e criar um Projeto da Web para tais fins. Você pode mencionar ou
codificar um link para um Projeto da Web no design do seu Site. Não é permitido nenhum outro uso na Web.

3.2 Uso de Projetos da Web pela Empresa. Se você for um Usuário Comercial, concorda que os Projetos da Web em seu
Perfil de Negócios serão controlados pela Empresa associada a ele para transferência desses Projetos da Web a outro Usuário
Comercial.
3.3 Uso do Conteúdo Licenciado pelos Editores em cujo nome você cria Sites. Os Editores em cujo nome você cria Sites
devem assinar o Serviço diretamente para ter acesso ao Conteúdo Licenciado. Você não pode hospedar as Web Fonts nem
Projetos da Web para o Editor nem revender o Serviço a ele.
3.4 Obrigações, Limitações, Restrições e Usos Proibidos do Conteúdo Licenciado.
(A) Criação de Cópias da Documentação. Você pode fazer cópias da Documentação, mas até a quantidade razoavelmente
necessária para sua referência interna em conexão com o uso do Conteúdo Licenciado.
(B) Acesso Contínuo ao Conteúdo Licenciado. O acesso contínuo ao Conteúdo Licenciado pode exigir uma conexão
recorrente à Internet para usar ou ativar o Conteúdo Licenciado, ou autorizar, renovar ou validar seu acesso ao Conteúdo
Licenciado. Em alguns casos, o Conteúdo Licenciado que você criar em Mídia estará visível para você e para terceiros que
acessarem ou visualizarem a Mídia apenas enquanto você mantiver um Plano de Assinatura ininterrupto da Adobe
(incluindo o pagamento de todas as taxas do Plano de Assinatura da Adobe, se aplicável).
(C) Componentes de Código Aberto Incluídos. Partes do Conteúdo Licenciado podem usar ou conter programas de
software e componentes de software de código aberto. O uso desse Conteúdo Licenciado também será regido pelos termos
de qualquer licença de código aberto especificado nos arquivos de direitos autorais ou avisos de licença que acompanham o
Conteúdo Licenciado.
(D) Preservação de Avisos Existentes. O Conteúdo Licenciado pode ser fornecido a você com certos avisos de propriedade,
incluindo patentes, direitos autorais e avisos de marca registrada. Você deve manter exatamente como foram fornecidos (e
não remover nem alterar) tais avisos de propriedade exibidos no ou sobre o Conteúdo Licenciado.
(E) Usos Proibidos do Conteúdo Licenciado. Exceto quando permitido por termos de licenças de código aberto aplicáveis a
certos tipos de componentes de código aberto, que podem ser incluídos ou distribuídos com o Conteúdo Licenciado, você
está expressamente proibido de:
(1) hospedar o Conteúdo Licenciado em seu próprio servidor ou outra opção ou serviço de hospedagem própria;
(2) incluir, empacotar, incorporar ou distribuir qualquer Conteúdo Licenciado em sua Mídia ou sublicenciar seu acesso para
usar qualquer parte do Conteúdo Licenciado para qualquer outra pessoa, exceto conforme descrito na seção 3.1 (Uso das
Fontes Licenciadas por Você) destes Termos Adicionais;
(3) permitir saída externa das Fontes Licenciadas dentro de sua Mídia ou distribuir qualquer parte das Fontes Licenciadas de
maneira autônoma ou de qualquer forma que permita que outra pessoa use as Fontes Licenciadas para criar um novo
conteúdo;
(4) adicionar qualquer funcionalidade ou de outra forma mudar, alterar, adaptar, traduzir, converter, modificar, criar ou fazer
ou ter feito qualquer obra derivada de qualquer parte das Fontes Licenciadas;
(5) desmontar, descompilar, realizar engenharia reversa ou de outra forma tentar descobrir o código-fonte de um Projeto da
Web ou das Fontes Licenciadas, ou anular, ignorar ou de outra forma contornar quaisquer mecanismos de proteção de
software em um Projeto da Web ou nas Fontes Licenciadas, exceto, na medida aplicável por lei, se a jurisdição onde você está
localizado especificamente proibir tais restrições. Você deve primeiro nos solicitar as informações e nós poderemos, a nosso
critério, fornecer essas informações a você ou impor condições razoáveis, inclusive taxas razoáveis, em relação ao uso das
Fontes Licenciadas para assegurar que nossos Direitos de Propriedade Intelectual do Conteúdo Licenciado e os de nosso
Licenciador estejam protegidos;
(6) atribuir, conceder interesse de segurança ou, de outra forma, transferir qualquer parte de seus direitos para usar as
Fontes Licenciadas;
(7) tentar copiar, mover ou remover Fontes Licenciadas de um Projeto da Web ou dos locais ou pastas em seu Computador,
onde nós instalamos tais Fontes Licenciadas, ou de outra forma tentar acessar ou usar as Fontes Licenciadas, de forma
distinta da assinatura direta do Serviço usando os meios que nós fornecemos para esses fins;

(8) copiar ou distribuir as Fontes Licenciadas (exceto se expressamente permitido por Fontes Licenciadas incorporadas a
certos tipos de Mídia Publicada de acordo com a seção 3.1(A) (Editoração Eletrônica) destes Termos Adicionais) para uso em
uma central de serviços, como um provedor de serviços de impressão comercial;
(9) compartilhar acesso às Fontes de Desktop que foram sincronizadas com seu Computador;
(10) renderizar, fabricar ou capturar glifos, total ou parcialmente, para que eles sejam distribuídos ou vendidos como sistema
de fontes ou composição tipográfica;
(11) hospedar Web Fonts ou Projetos da Web para seus próprios clientes ou consumidores ou revender o Serviço a eles; e
(12) usar qualquer parte do Conteúdo Licenciado em uma Plataforma de Revendedor sem nosso consentimento por escrito.
(F) Conformidade com estes Termos Adicionais. Mediante notificação razoável, nós podemos solicitar registros relevantes
para sua conformidade com estes Termos Adicionais, e você concorda em nos fornecer tais registros até 30 (trinta) dias após
o recebimento de nossa solicitação.
4.

Outros Direitos e Obrigações.

4.1 Suporte. O suporte técnico é fornecido apenas aos participantes do Plano de Assinatura pago da Adobe. Para fornecer
suporte técnico, nós precisaremos nos comunicar com você ou sua equipe e solicitar acesso a seus sistemas ou redes. Caso
você não proporcione tal cooperação, isso pode limitar o escopo do suporte que nós podemos fornecer a você.
4.2 Rescisão.
(A) Você reconhece e concorda que obtenhamos algum Conteúdo Licenciado de Licenciadores que possuem e têm direitos
para licenciar esse Conteúdo. Seu direito e licença para uso desse Conteúdo Licenciado e para incorporá-lo na Mídia
dependem da exequibilidade de qualquer contrato entre nós e nossos Licenciadores. Caso os contratos pertinentes entre nós
e nossos Licenciadores sejam encerrados, você ainda poderá usar o Conteúdo Licenciado na sua Mídia, a não ser que
forneçamos um aviso de rescisão. Nós nos empenharemos para notificar você em um período razoável antes de qualquer
rescisão.
(B) A nosso exclusivo critério, podemos temporária ou permanentemente suspender sua Conta caso encontremos instâncias
de abuso, solicitações excessivamente frequentes ao Serviço ou outro uso excessivo do Serviço.
(C) Qualquer tentativa de interferir de qualquer forma na operação do Conteúdo Licenciado pode acarretar penalidades
criminais e estar sujeita a investigação e processo.
4.3 Reembolsos. Não haverá reembolso por cancelamento, downgrade ou outras alterações feitas na sua compra de Fontes
do Marketplace.
4.4 Efeito da Rescisão ou do Cancelamento.
(A) Em caso de rescisão de sua Conta, seja por você ou por nós por causa de uma violação feita por você destes Termos
Adicionais, nós poderemos encerrar sua Conta sem prévio aviso.
(B) A rescisão ou o cancelamento de sua Conta poderá resultar na desativação ou exclusão imediata de sua Conta, e na
perda e na exclusão de todo o conteúdo de sua Conta, incluindo todos os seus dados de configurações do Serviço e dados de
design de sites. Uma vez excluídas, não é possível recuperar essas informações.
4.5 Privacidade. Para obter informações sobre práticas de privacidade do Adobe Fonts, consulte
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
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