TERMOS DE USO

Das partes:
Este Contrato de Licença de uso de software é um acordo legal entre a LICENCIADA
(pessoa física ou jurídica contratante do sistema) e JOOCEBOX TECNOLOGIA LTDA-ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 23.673.447/0001-27, com
sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 621, Londrina, Paraná - Brasil, aqui denominada
LICENCIANTE.

Do objeto do contrato:
Uso do programa de computador, ou simplesmente software, denominado
JOOCEBOX, por parte da LICENCIADA, disponibilizado neste ato pela LICENCIANTE por
meio do site “joocebox.com” na modalidade de licenciamento de software, incluindo,
mas não se limitando ao programa de computador , meios físicos associados, materiais
impressos e qualquer documentação online ou eletrônica.

Considerações legais:
Este instrumento é um contrato de adesão firmado por meio eletrônico e possui
eficácia e validade jurídica em conformidade com a legislação brasileira aplicável.

Aceite:
Ao utilizar o JOOCEBOX, mesmo que parcialmente ou a título de teste, a LICENCIADA
estará vinculada aos termos deste contrato, concordando com todas as suas
disposições. Em caso de discordância com os termos aqui apresentados a utilização do
JOOCEBOX deve ser imediatamente interrompida pela LICENCIADA.
Os serviços prestados pela LICENCIANTE estão disponíveis apenas para as pessoas que
tenham capacidade legal para contratá-los. Pessoas que não gozem dessa capacidade,
incluindo, mas não se limitando a menores de idade, não podem contratar e utilizar os
serviços prestados pela LICENCIANTE, ficando a LICENCIADA desde já ciente das
penalidades e sanções legais do Código Civil Brasileiro, notadamente os artigos 166, I,
171, I e 180.
Ao se cadastrar no JOOCEBOX, a LICENCIADA concorda em fornecer informações
exatas, precisas e verdadeiras e assume a obrigação de atualizar os dados cadastrais
sempre que houver alteração. Caso as informações prestadas sejam falsas, a
LICENCIANTE terá o direito de suspender ou encerrar o contrato com a LICENCIADA e
recusar-se a prestar quaisquer serviços.

A LICENCIANTE não responde pela correção dos dados pessoais inseridos pela
LICENCIADA. A LICENCIADA no ato do aceite do contrato ou em alterações de cadastro
ou atualizações dos termos de uso, garante a veracidade, exatidão e autenticidade das
informações cadastradas e deverá isentar e indenizar a LICENCIANTE por qualquer
dano, perda, despesa ou contingência decorrente da incorreção, inexatidão ou
inveracidade dos dados cadastrais.
A LICENCIADA declara-se ciente e concorda que a LICENCIANTE poderá solicitar dados
adicionais e documentos que julgue necessário bem como utilizar todos os meios
legais e válidos para identificar a LICENCIADA e/ou conferir os dados pessoais
informados.
Ao acessar o JOOCEBOX e/ou utilizar quaisquer dos serviços disponibilizados pela
LICENCIANTE, a LICENCIADA declara sua plena, integral, e irrestrita concordância com
as condições previstas nestes TERMOS DE USO.

Da propriedade Intelectual
A LICENCIADA não adquire, pelo presente instrumento ou pela utilização do
JOOCEBOX, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos,
incluindo patentes, desenhos, marcas, direitos autorais ou quaisquer direitos sobre
informações confidenciais ou segredos de negócio, bem como todo o conteúdo
disponibilizado no software da LICENCIANTE, incluindo, mas não se limitando a textos,
gráficos, imagens, logotipos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, notificações,
softwares e qualquer outro material, sobre ou relacionados ao JOOCEBOX ou
nenhuma parte dele.
A LICENCIADA também não adquire nenhum direito sobre ou relacionado ao
JOOCEBOX ou qualquer componente dele, além dos direitos expressamente
licenciados a LICENCIADA sob o presente instrumento ou em qualquer outro contrato
mutuamente acordado por escrito entre a LICENCIADA e a LICENCIANTE. Quaisquer
direitos não expressamente concedidos sob o presente instrumento são reservados.
Também será de propriedade exclusiva da LICENCIANTE ou está devidamente
licenciado, todo o conteúdo disponibilizado no site “joocebox.com”, incluindo, mas
não se limitando a, textos, gráficos, imagens, logos, ícones, fotografias, conteúdo
editorial, notificações, softwares e qualquer outro material.
A LICENCIADA está ciente que todo conteúdo enviado para a LICENCIANTE passa a
pertencer automaticamente a LICENCIANTE, não sendo passível de proteção no campo
da propriedade intelectual e industrial. As ideias, sugestões e informações, mas não se
restringindo a estas, emitidas a favor da LICENCIANTE pela LICENCIADA, concede
automaticamente para a LICENCIANTE a propriedade global, gratuita, exclusiva, não
revogável e pelo prazo legal de vigência dos direitos autorais patrimoniais ou outro
estabelecido por futura alteração legislativa.

Toda e qualquer sugestão, solicitação de melhorias, recomendações ou outras ideias
fornecidas pela LICENCIADA não dará a mesma qualquer direito de retenção, uso ou
indenização.

Da responsabilidade por publicação de informações e uso do sistema
A LICENCIADA declara que o seu conteúdo não viola direitos de propriedade
intelectual de terceiros. A LICENCIANTE poderá monitorar, editar ou remover qualquer
conteúdo, no todo ou em parte, que não siga os critérios estabelecidos no presente
contrato, e poderá divulgar ou disponibilizar a terceiros o conteúdo da LICENCIADA
para responder a reclamações de violação de direitos de terceiros, pela segurança das
demais LICENCIADAS, por exigência da lei ou por quaisquer outros motivos que a
LICENCIANTE entenda que referida divulgação é necessária.
A LICENCIADA não deve infringir direitos de terceiros, sobretudo aqueles atinentes aos
direitos personalíssimos (incluindo, mas não se limitando a: honra, nome e imagem da
pessoa) ou direitos autorais (tais como reproduzir, modificar ou divulgar obra alheia
sem expressa autorização do titular).
Os materiais passíveis de proteção autoral são descritos na Lei nº. 9.610/98. Em regra,
a LICENCIADA é responsável por toda e qualquer obra que disponibilizar nos softwares
de propriedade da LICENCIANTE, seja na qualidade de autor, detentor de autorização
do titular original dos direitos ou ainda como cessionário dos direitos patrimoniais da
respectiva obra, salvo quando tal obra estiver consagradamente em domínio público
ou sujeita às exceções legais previstas na Lei nº. 9.610/98.
A LICENCIADA se responsabiliza pelas obras que inserir no software e deverá observar
a legislação em vigor, tanto sob o aspecto formal (como a questão dos direitos
autorais) quanto para o conteúdo (que não deverá violar as regras positivas nem os
bons costumes e os princípios gerais da sociedade).
Sendo assim, a LICENCIANTE não se responsabilizará civil ou penalmente em virtude
de eventuais danos, morais ou materiais, causados pelas obras inseridas no site pela
LICENCIADA, assim como danos causados por informações inseridas por terceiros nas
ferramentas administradas pela LICENCIADA, inclusive, mas não se limitando a seus
clientes, funcionários ou parceiros comerciais.
A LICENCIADA envolvida em denúncias de irregularidades ou infrações a direitos de
terceiros se compromete, portanto, a eximir a LICENCIANTE de eventuais litígios
decorrentes do dano que causou. Caso a LICENCIANTE seja imputada responsável por
quaisquer danos morais ou materiais em virtude de inserção irregular e danos a
terceiros, a LICENCIANTE promoverá ação indenizatória contra a LICENCIADA, sendo
que esta aceita desde já a arcar com todos os custos processuais e honorários
advocatícios decorrentes da ação judicial.

Da Licença de Uso

Sujeito aos termos e condições aqui estabelecidos no presente contrato, a
LICENCIANTE concede a LICENCIADA uma licença revogável, não exclusiva e
intransferível para uso do JOOCEBOX.
A LICENCIADA não poderá utilizar e nem permitir que o JOOCEBOX seja utilizado para
outra finalidade que não seja o processamento de suas informações ou de pessoas
físicas e jurídicas indicadas pela LICENCIADA no ato do cadastramento, exceto caso a
LICENCIADA utilize o JOOCEBOX para processar informações fornecidas por seus
clientes (comentários em blog e outros), observados os limites estabelecidos neste
contrato.
Em nenhuma hipótese a LICENCIADA terá acesso ao código fonte do software
JOOCEBOX ora licenciado, por este se tratar de propriedade intelectual da
LICENCIANTE.

Das Restrições
A LICENCIADA não poderá, sob hipótese alguma copiar, ceder, sublicenciar, vender,
dar em locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de qualquer forma, transferir
total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente,
provisória ou permanentemente, o software JOOCEBOX, assim como seus módulos,
partes, manuais ou quaisquer informações a ele relativas;
Retirar ou alterar, total ou parcialmente, os avisos de reserva de direito existente no
JOOCEBOX e na documentação; praticar engenharia reversa, descompilação ou
desmontagem do JOOCEBOX.
A LICENCIADA é responsável e responderá pelo descumprimento das restrições do
presente contrato por terceiros quando ceder a estes acesso ao software JOOCEBOX,
de propriedade da LICENCIANTE.

Dos valores e formas de pagamento
A LICENCIADA deverá pagar à LICENCIANTE o valor acordado no momento da escolha
do plano de licenciamento, de acordo com a periodicidade definida, unidade de valor
utilizada para definição de valor monetário do plano e opções de pagamento
disponibilizadas no ato da contratação.
A LICENCIANTE poderá eventualmente ofertar valores de licenciamento promocionais
com prazos, condições e regras diferenciadas previamente determinadas a qualquer
momento, incluindo, mas não se limitando a percentuais de desconto sobre o valor
total do plano contratado ou condições especiais no uso do JOOCEBOX. A LICENCIADA
concorda que estas condições se referem a práticas comerciais de direito da

LICENCIANTE, não podendo esta ser acusada de má fé ou favorecimento de outras
LICENCIADAS.
A LICENCIADA deverá honrar com o pagamento dos valores acordados no momento
da contratação da licença de uso do software JOOCEBOX e não terá o direito de
obrigar ou solicitar a LICENCIANTE a alteração de valores, incluindo, mas não se
limitando a períodos em que a LICENCIANTE oferte valores promocionais a eventuais
novas LICENCIADAS.
A LICENCIADA declara estar ciente de que, caso tenha sido favorecida por ofertas de
valores e condições a título promocional, não poderá considerar a manutenção das
condições da oferta como obrigações da LICENCIANTE, tampouco alegar inclusive, mas
não se limitando, práticas comerciais enganosas ou indução ao erro, uma vez que os
valores cobrados serão reajustados ao fim da vigência da promoção ofertada.
A LICENCIANTE se compromete, quando do final da vigência promocional, a informar e
solicitar a LICENCIADA o aceite quanto a alteração dos valores de mensalidade,
tornando possível a LICENCIADA optar livre e espontaneamente pela continuidade ou
cancelamento dos serviços prestados pela LICENCIANTE. A LICENCIANTE, frente a falta
de confirmação e aceite por parte da LICENCIADA, poderá bloquear o acesso ao
JOOCEBOX e eliminar as informações da LICENCIADA do software de acordo com as
mesmas regras aplicadas em caso de inadimplência.
A LICENCIANTE se compromete, ao ofertar condições e valores diferenciados a título
promocional, a informar e manter claras as informações, condições, vigência e regras
das eventuais promoções.
Os valores de assinatura mensalmente cobrados da LICENCIADA pela LICENCIANTE são
relativos a licença de uso do software JOOCEBOX para os 30 dias posteriores a data de
pagamento da fatura.
A LICENCIADA declara estar ciente de que a unidade de valor utilizada como
parâmetro na definição do valor monetário da mensalidade é a quantidade disponível
para cadastro de clientes a qual a LICENCIADA tem o direito de inserir no software da
LICENCIANTE. A LICENCIANTE disponibilizará o espaço para armazenamento dos
cadastros de clientes de acordo com o plano contratado pela LICENCIADA, e cobrará o
devido valor de assinatura mesmo que a LICENCIADA não utilize todas as unidades de
cadastro a que tem direito.
A LICENCIADA se declara ciente de que estará inapta a cadastrar novos clientes,
através de quaisquer canais de cadastro no JOOCEBOX, ao atingir o limite de unidades
de cadastro a qual seu plano lhe dá direito, e que a liberação do software para
cadastro de novos clientes está sujeita a contratação de um novo plano de
pagamentos mensais que lhe confiram o direito de expandir a capacidade unitária de
clientes cadastrados.

A LICENCIANTE bloqueará o acesso ao JOOCEBOX, e poderá inativar todos os recursos
contratados, sem prévio aviso, no momento em que julgar necessário, em situações de
inadimplência da LICENCIADA. O acesso ao JOOCEBOX será liberado mediante
regularização dos pagamentos em atraso, no momento em que a LICENCIANTE estiver
segura e for capaz de confirmar o pagamento integral de todos os valores a que tem
direito. A LICENCIADA se declara ciente e assume a responsabilidade pela manutenção
dos pagamentos.
A LICENCIADA considera-se, no ato do aceite do presente contrato, ciente de que a
LICENCIANTE irá remover de forma definitiva e irrecuperável todas e quaisquer
informações da LICENCIADA armazenadas em banco de dados da LICENCIANTE após
60 dias de inadimplência por parte da LICENCIADA.
A LICENCIANTE poderá alterar os valores e regras dos planos a qualquer momento sem
respeitar um índice específico, desde que comunique a LICENCIADA com no mínimo 30
dias de antecedência, via canais eletrônicos (email) ou outros que julgar mais
adequados. A LICENCIANTE se compromete a informar e solicitar a LICENCIADA o
aceite quanto a alteração dos valores de mensalidade, tornando possível a
LICENCIADA optar livre e espontaneamente pela continuidade ou cancelamento dos
serviços prestados pela LICENCIANTE.

Do Prazo
O presente instrumento terá vigência por prazo indeterminado.

Do Cancelamento
A LICENCIADA poderá rescindir este contrato a qualquer tempo, sem ônus ou multas
contratuais.
A LICENCIANTE se compromete a disponibilizar no software JOOCEBOX a opção de
cancelamento do presente contrato, para que a LICENCIADA seja capaz de, a qualquer
tempo, rescindir e cancelar o uso do software JOOCEBOX de forma autônoma e
automática.
A LICENCIANTE se compromete a disponibilizar a LICENCIADA o uso do software
JOOCEBOX, pelo período de tempo a qual a LICENCIADA adquiriu o direito de uso no
ato do pagamento da última cobrança.
A LICENCIADA se declara ciente de que a LICENCIANTE não efetuará reembolsos, uma
vez que a LICENCIANTE disponibilizará os serviços contratados pela LICENCIADA no ato
do pagamento da última cobrança.

A LICENCIADA se declara ciente de que, para cancelar o contrato, deverá faze-lo
através da opção automática disponibilizada pela LICENCIANTE e, não existindo o
cancelamento através deste canal, este contrato continuará em vigor, uma vez que a
LICENCIANTE não terá outro meio de identificar o desejo de cancelamento por parte
da LICENCIADA, possuindo a LICENCIANTE inclusive, mas não se limitando a, o direito
de efetuar novas cobranças enquanto do não cancelamento.

Da Confidencialidade
A LICENCIADA se declara responsável por manter a confidencialidade dos dados de
usuário e senha das contas de acesso criadas ou alteradas no software JOOCEBOX de
propriedade da LICENCIANTE.
A LICENCIADA se declara ciente de que é a única responsável por todas as atividades
que ocorram em sua conta e se compromete a notificar a LICENCIANTE imediatamente
acerca de qualquer uso ou suspeita de uso não autorizado de sua conta ou qualquer
outra violação de segurança.
A LICENCIANTE não será responsável por quaisquer perdas e/ou danos resultantes de
acessos não autorizados ou uso da conta da LICENCIADA.
A LICENCIANTE se compromete a não disponibilizar, compartilhar ou comercializar
informações de uso da LICENCIADA armazenados no software JOOCEBOX, salvo
quando expressamente solicitado ou autorizado pela LICENCIADA ou por exigência da
lei.

Da Limitação de responsabilidade
A LICENCIANTE não será responsável, sob quaisquer circunstâncias, por eventuais
perdas e danos, incluindo lucros cessantes, relacionados ao uso dos serviços
disponibilizados a LICENCIADA.
A LICENCIANTE se reserva o direito de modificar, suspender ou descontinuar
temporariamente ou indefinidamente os serviços prestados.

Do Foro
As PARTES elegem o foro da Comarca de Londrina, Paraná, como o único
competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato.

