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Estes Termos Adicionais são incorporados por referência nos Termos de Uso Gerais da Adobe (“Termos Gerais”) localizados 
em www.adobe.com/go/terms e regem o uso dos serviços do Adobe Stock em relação ao upload ou ao envio de qualquer 
Trabalho ao Adobe Stock. Estes Termos Adicionais se aplicam a todo o Conteúdo, fotografias, ilustrações, vetores, imagens, 
modelos, ativos 3D, vídeos e outros trabalhos pictóricos ou gráficos (coletivamente e incluindo todas as palavras-chave, 
descrições, créditos e legendas correspondentes) que você enviar para nós ou dos quais fizer upload para um Site sob estes 
Termos Adicionais ou qualquer versão anterior (“Trabalho(s)”). 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. “Site” significa nossos sites e os aplicativos que facilitam o acesso a esses sites, 
incluindo, entre outros, contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com e adobe.com. Ao enviar um Trabalho em 
nome dos proprietários de direitos autorais aplicáveis, você declara e garante que tem autoridade para cumprir os Termos 
quando necessário, bem como garantirá que esses proprietários de direitos autorais os cumpram. Se você enviar o Trabalho 
em nome de uma entidade, os Termos passarão a se aplicar a essa entidade e a suas afiliadas. Nesse caso, você declara e 
garante que tem autoridade para vincular a entidade aos Termos.  
 

1.  Licenças para a Adobe. Você nos concede uma licença não exclusiva, mundial, perpétua, totalmente paga e livre de 
royalties para utilizar, reproduzir, exibir publicamente, executar publicamente, distribuir, indexar, traduzir e modificar o 
Trabalho visando ao funcionamento do Site; a apresentação, a distribuição, o marketing, a promoção e o licenciamento do 
Trabalho para os usuários; o desenvolvimento de novos recursos e serviços; o arquivamento e a proteção do Trabalho. 
Podemos usar o Trabalho para fins de marketing e promoção de seu Trabalho, do Site, da nossa empresa e de nossos outros 
produtos e serviços; nesse caso, você nos concede uma licença não exclusiva, mundial, totalmente paga e livre de royalties 
para utilizar, reproduzir, exibir publicamente, distribuir, modificar, executar publicamente e traduzir o Trabalho, conforme 
necessário, e podemos remunerá-los a nosso critério, conforme descrito na seção 5 (pagamento) abaixo. Você também nos 
concede o direito, mas não a obrigação, de usar seu nome de exibição, marcas comerciais e nomes comerciais em conjunto 
com nossas atividades de marketing e promocionais e com nossa licença sobre o Trabalho de acordo com os Termos. 
 

2.  Licenças para Usuários. Você nos concede uma licença para sublicenciar o nosso direito de utilizar, reproduzir, exibir 
publicamente, distribuir, modificar, executar publicamente e traduzir o Trabalho de modo não exclusivo, mundial e perpétuo 
em qualquer mídia ou forma. Podemos sublicenciar Trabalhos de acordo com um contrato escrito ou eletrônico entre nós e 
um usuário (“Contrato de Usuário”). A licença para usuários pode incluir o direito para modificar e criar obras derivadas com 
base no Trabalho, incluindo, entre outros, o direito de vender ou distribuir o Trabalho para fins comerciais ou quaisquer 
reproduções resultantes se incorporado ou em conjunto com qualquer mercadoria ou outros trabalhos autorais, em qualquer 
mídia ou formato atual ou que venha a ser conhecido, desde que o uso do Trabalho modificado de tais usuários esteja 
limitado exclusivamente aos mesmos usos permitidos em relação ao Trabalho original. Para fins de esclarecimento, podemos 
permitir a usuários e outros terceiros autorizados (incluindo, entre outros, consultores de marketing ou prestadores de 
serviços) publicar ou compartilhar o Trabalho em sites de redes sociais ou em outros sites de terceiros, sujeito a quaisquer 
restrições impostas por um Contrato de Usuário. Oferecemos um programa de Interface do Programa do Aplicativo (“API”), 
que permite a nossos parceiros destacar e facilitar as vendas do Trabalho.  
 

3.  Direitos de Propriedade Intelectual. 

3.1  Direitos de PI. Você declara e garante que detém todos os direitos, títulos e interesses relativos ao Trabalho, incluindo 
todos os direitos autorais e comerciais, patentes, direitos de privacidade, direitos de publicidade, direitos morais e outros 
direitos de propriedade (coletivamente, “Direitos de PI”), ou que tem todos os direitos e licenças necessários para nos 
conceder as licenças sob os Termos. Você ainda declara e garante que o Trabalho não infringe os Direitos de PI de outros, 
não contém informações falsas ou enganosas nem inclui conteúdo ilegal ou difamatório. Você não fará upload de qualquer 
Trabalho que infrinja ou viole os Direitos de PI de quaisquer pessoas ou entidades ou que constitua calúnia, insulto ou 
difamação a qualquer pessoa ou entidade. Você também deve obedecer às leis aplicáveis.  

http://www.adobe.com/go/terms
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3.2  Autorizações. Se o Trabalho contiver uma imagem ou semelhança com uma pessoa, marca ou logotipo identificável ou 
determinada propriedade distintiva que esteja protegida por Direitos de PI, você declara e garante que (A) obteve todas as 
autorizações válidas e necessárias ou acordos substancialmente semelhantes às nossas autorizações de modelo e de 
propriedade para cada pessoa ou propriedade retratada no Trabalho e (B) nos fornecerá imediatamente cópias dessas 
autorizações ou acordos mediante nossa solicitação. No entanto, se concordarmos que você pode contribuir com nossa 
coleção de conteúdo editorial e você fizer upload de um Trabalho designado como “Somente para uso editorial”, poderemos 
aceitá-lo sem uma autorização de modelo ou de propriedade, a nosso exclusivo critério, e sujeita às nossas diretrizes e 
requisitos. Para Trabalhos designados como “Somente para uso editorial”, você declara e garante que: (1) o Trabalho retrata 
fielmente o assunto; (2) todas as palavras-chave, descrições, créditos e legendas correspondentes são precisos; e (3) o 
Trabalho não foi modificado de uma maneira que altere seu contexto editorial ou integridade. 
 

4.  Propriedade e Uso do Trabalho. Nenhum título nem participação de propriedade relacionado ao Trabalho é transferido 
a você como resultado dos Termos. Com exceção das licenças concedidas por você de acordo com os Termos, não 
reivindicamos quaisquer direitos de propriedade do Trabalho. Tanto nós como nossos usuários que usam o Trabalho temos o 
direito, mas não a obrigação, de identificar você como criador ou fonte do Trabalho da maneira usual. Você entende e 
concorda que, em usos comerciais do Trabalho, (A) os criadores normalmente não recebem crédito nesses usos; (B) os 
usuários não serão obrigados a fornecer crédito aos criadores; e (C) o Trabalho pode ser modificado e usado em conexão 
com qualquer assunto (exceto pornográfico ou ilegal). Dessa forma, você renuncia a todo o direito de se opor a essas práticas 
comerciais comuns; no entanto, os Contratos de Usuário não permitem o uso de Trabalhos para fins pornográficos ou ilegais. 
Além disso, os metadados podem ser alterados, removidos ou adicionados, sem qualquer ônus para nós, nossos 
distribuidores ou usuários. Não nos responsabilizamos pela não conformidade com os termos de um Contrato de Usuário ou 
pelo uso indevido de terceiros. Você nos concede o direito de impor seus direitos de PI contra infratores, mas não temos a 
obrigação de fazê-lo. Se acreditar que seu Trabalho foi usado indevidamente, você concorda em nos notificar e não tomar 
nenhuma ação sem nosso consentimento prévio por escrito.   
 

5.  Pagamento. 

5.1  Detalhes de Preços e Pagamento. Pagaremos como descrito nos detalhes de preços e pagamento em 
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (ou na página ou URL sucessor) (coletivamente, 
“Detalhes de Preços e Pagamento”) por qualquer venda de licenças do Trabalho, menos cancelamentos, devoluções e 
reembolsos. Podemos modificar os Detalhes de Preços e Pagamento periodicamente, incluindo, entre outros, a atualização 
das categorias de Trabalhos, dos preços e condições de pagamento e o encaminhamento a novos Detalhes de Preços e 
Pagamento para informações de preços e pagamento. Você deve consultar os Detalhes de Preços e Pagamento 
regularmente. Ao continuar enviando ou fazendo upload de Trabalhos ou ao não remover Trabalhos, você estará 
concordando com quaisquer novos Detalhes de Preços e Pagamento conforme forem revisados periodicamente. Você pode 
designar o Trabalho como conteúdo gratuito; nesse caso, podemos distribuir esse Trabalho sem ônus ou pagamento a você. 
Se você não for o proprietário de direitos autorais de um Trabalho, será exclusivamente sua a responsabilidade de remunerar 
esses proprietários de direitos autorais quando aplicável. Podemos usar processadores de pagamento de terceiros, como o 
PayPal, para facilitar o pagamento para você. Se nós ou nossos parceiros oferecermos uma promoção, amostra, teste ou 
versão com marca d'água de seu Trabalho, não estaremos sujeitos às obrigações de pagamento desta seção.  

5.2  Impostos. Você é responsável por preencher os formulários do IRS (órgão encarregado do imposto de renda nos EUA) 
necessários para receber o pagamento. Uma “pessoa dos EUA” (conforme definido pelo IRS) deve enviar um Formulário W-9 
do IRS preenchido para nós. Uma “pessoa estrangeira” (conforme definido pelo IRS) deve enviar um Formulário W-8 do IRS 
preenchido para nós a fim de solicitar uma taxa reduzida, ou mesmo isenção, do imposto retido na fonte por ser residente de 
um país estrangeiro com o qual os EUA tem uma convenção fiscal. Se qualquer taxa que possa ser paga a você estiver sujeita 
à retenção na fonte ou seja coletada previamente por qualquer autoridade tributária, deduziremos esse imposto das taxas 
que podem ser pagas a você. Faremos todos os esforços possíveis para fornecer a você uma cópia do recibo oficial referente 
ao pagamento de tal imposto, se houver uma cópia disponível. Cooperaremos ao máximo com você para obter os benefícios 
de quaisquer convenções fiscais aplicáveis relativas a esses impostos. 
 

6.  Entrega, Envio e Gerenciamento do Trabalho. 

https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html


 
6.1  Entrega e Envio do Trabalho. Você entregará o Trabalho no(s) formato(s) e pelo(s) método(s) de entrega exigidos por 
nós. Além disso, você enviará o Trabalho para nossa análise, em conformidade com as diretrizes disponíveis em nosso Site ou 
fornecidas a você (“Diretrizes”). Podemos alterar as Diretrizes periodicamente. Você deve conferir as Diretrizes regularmente. 
Podemos aceitar ou recusar, a nosso critério, o Trabalho do qual você fizer upload ao Site ou nos enviar de outra maneira, a 
nosso exclusivo critério. 

6.2  Gerenciamento do Trabalho. Você pode remover qualquer Trabalho seu do Site a qualquer momento, desde que não 
remova mais que 100 itens do Trabalho ou 10% do Trabalho, o que for maior, em qualquer período de 90 dias, sem aviso por 
escrito com 90 dias de antecedência à Adobe. Podemos remover o Trabalho ou encerrar sua conta a nosso exclusivo critério 
sem aviso prévio. 
 

7.  Obrigações de indenização. Sem limitação das suas obrigações nos Termos Gerais, você indenizará a nós e a nossas 
subsidiárias, afiliadas, executivos, agentes, funcionários, parceiros, licenciados e licenciadores (incluindo usuários) por 
qualquer reclamação, demanda, perda ou danos, incluindo honorários advocatícios, decorrentes ou relacionados aos 
Trabalhos ou outro conteúdo que você nos enviar, seu uso do Site ou sua violação dos Termos. Temos o direito de controlar 
a defesa de qualquer reclamação, ação ou matéria sujeita a indenização concedida por você com um advogado de sua 
escolha. Você cooperará totalmente conosco na defesa de tal reclamação, ação ou matéria. Qualquer quantia que seja ou 
possa ser devida a você conforme a seção 5 (Pagamento) acima pode ser compensada e reduzida por qualquer quantia que 
você possua de acordo com suas obrigações indenizatórias aqui citadas, sem solicitação ou notificação a você. 
 

8.  Rescisão e Subsistência 

8.1  Rescisão. Podemos encerrar estes Termos Adicionais e remover qualquer Trabalho ou suspender sua conta, sem aviso 
prévio. Não teremos obrigações de pagamento para com você se encerrarmos estes Termos Adicionais por justa causa. Por 
exemplo, você não pode baixar conteúdo do Adobe Stock com o objetivo principal de inflar artificialmente o número de 
downloads do conteúdo por um determinado colaborador ou com o objetivo principal de desencadear artificialmente os 
pagamentos. Você pode rescindir estes Termos Adicionais a qualquer momento com aviso prévio de pelo menos 90 dias 
enviando um email para contributor-support@adobe.com. Faremos todo o possível para que qualquer Trabalho que você 
tenha retirado do Site seja removido dos sites de qualquer uma de nossas afiliadas (inclusive sites de marcas associadas) em 
até 60 dias após a retirada do Trabalho do Site. Antes da rescisão destes Termos Adicionais ou da retirada do Trabalho dos 
sites de qualquer uma de nossas afiliadas, nossos usuários podem continuar obtendo novas licenças para o Trabalho. 

8.2  Efeitos da Rescisão; Subsistência. Após a rescisão destes Termos Adicionais, podemos continuar a usar o Trabalho 
exclusivamente para fins de arquivamento e referência internos ou conforme estabelecido nesta seção 8.2 (Efeito da 
Rescisão; Subsistência). As seções 3 (Direitos de Propriedade Intelectual), 4 (Propriedade e Uso do Trabalho), 5.1 (Detalhes de 
Preços e Pagamento) (se a Adobe tiver obrigações de pagamento), 5.2 (Impostos), 7 (Obrigações de Indenização), 8 (Rescisão 
e Subsistência) e 9.1 (Relações) subsistirão à rescisão destes Termos Adicionais. Quaisquer licenças a um Trabalho concedidas 
para nossos usuários ou para nós antes da retirada desse Trabalho do Site ou da data de rescisão destes Termos Adicionais 
subsistirão. Além disso, os usuários cujos Contratos de Usuário permitem que licenciem e possuam um Trabalho como uma 
versão miniatura (por exemplo, uma amostra de pré-visualização) podem converter essa licença em uma licença de uso. 
Forneceremos o pagamento conforme previsto na seção 5 (Pagamento) para quaisquer taxas de licença que recebermos 
como sendo relacionadas ao Trabalho após a rescisão destes Termos Adicionais. 
 

9. Disposições Gerais.  

9.1  Relações. Se você residir nos Estados Unidos, sua relação será com a Adobe Inc., uma empresa dos Estados Unidos. Se 
você residir fora dos Estados Unidos, sua relação será com a Adobe Canada Services Corporation, uma empresa do Canadá. O 
relacionamento entre você e nós de acordo com estes Termos Adicionais é de contratados independentes. Para fins de 
esclarecimento, não somos joint venturers, parceiros, representante e representado nem empregador e funcionário. 
Nenhuma disposição nestes Termos Adicionais pretende conferir nem conferirá a terceiros ou entidades direitos, benefícios 
ou recursos de nenhuma natureza. 

9.2  Isenção. Nós nos isentamos expressamente de qualquer responsabilidade por informações, feedbacks, materiais ou 
respostas a perguntas fornecidos por nós ou nossos representantes, todos os quais são fornecidos apenas como cortesia e 
não alteram os Termos nem constituem orientação jurídica. Sem limitação, não prestamos declarações nem fornecemos 
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garantia de que você ou outra parte poderá ou atingirá qualquer nível de pagamentos ou receita em conformidade ou em 
decorrência destes Termos Adicionais. 

9.3  Comunicação. Você reconhece que a Adobe pode entrar em contato por email ou outros meios para se comunicar com 
você em relação às necessidades de conteúdo da Adobe e maneiras eficazes de trabalharmos juntos. 
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