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CONTRATO PARA USO DA FERRAMENTA DE SOFTWARE DO NORTONLIFELOCK 

 

MEDIANTE O DOWNLOAD, A INSTALAÇÃO OU A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM OS 
TERMOS DESTE CONTRATO. O NORTONLIFELOCK (CONFORME DEFINIDO) PERMITE QUE VOCÊ (“VOCÊ” 
OU “SEU(S)/SUA(S)”) USE O SOFTWARE SOMENTE SOB A CONDIÇÃO DE ACEITAR TODOS OS TERMOS 
CONTIDOS NESTE CONTRATO DE USO (“CONTRATO”).  NORTONLIFELOCK SIGNIFICA NORTONLIFELOCK 
INC., SE VOCÊ ESTIVER NAS AMÉRICAS, OU NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED, SE VOCÊ ESTIVER NA 
EUROPA, NO ORIENTE MÉDIO, NA ÁFRICA, NO PACÍFICO ASIÁTICO OU NA AUSTRÁLIA 
(“NORTONLIFELOCK”, “NÓS” OU “NOSSO(S)/NOSSA(S)”). SE NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS E 
CONDIÇÕES, NÓS NÃO PERMITIREMOS SEU USO DO SOFTWARE, E VOCÊ NÃO DEVERÁ FAZER O 
DOWNLOAD NEM INSTALAR OU USAR O SOFTWARE.  

 
1. Uso do Software.   O software que acompanha este Contrato (o “Software”) é de nossa propriedade ou de 
Nossos licenciadores e protegido por lei de copyright. Mediante Sua aceitação destes termos e condições, Você 
poderá fazer o download e usar o Software em um computador, Mac ou dispositivo de computação móvel (um 
“Dispositivo”) pelo período a partir da data em que o Software for instalado até o momento em que o Software for 
desativado automaticamente e se torne inoperante.  Você não pode (i) sublicenciar, alugar, vender ou fazer leasing 
de nenhuma parte do Software ou de alguma outra forma oferecer ou disponibilizar este Software a terceiros; (ii) 
fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar, modificar, traduzir, fazer qualquer tentativa de descobrir o código-
fonte do Software ou criar trabalhos derivados do Software; ou (iii) utilizar o Software de qualquer forma que não 
esteja autorizada neste Contrato.  Todos os direitos não concedidos expressamente a Você são detidos por Nós e/ou 
Nossos licenciadores. Este Contrato rege as versões, as revisões ou os aperfeiçoamentos do Software que Nós 
venhamos a fornecer a Você. 

Você pode: 

A. Usar uma cópia do Software em um único Dispositivo. Se um número maior de cópias e/ou de Dispositivos estiver 
especificado na Documentação ou na documentação da transação aplicável do distribuidor ou revendedor autorizado 
de quem Você adquiriu o Software, Você poderá usar o Software de acordo com tais especificações; e 

B. Fazer uma cópia do Software com propósitos de backup ou arquivamento ou copiar o Software no 
disco rígido de Seu Dispositivo e reter o original com propósitos de backup ou arquivamento; 
 
O Software pode incluir recursos e funcionalidades de terceiros ou pode acessar o conteúdo de websites de 
terceiros. Tais recursos, funcionalidades ou conteúdo podem estar sujeitos aos termos de serviços e políticas de 
privacidade de terceiros. 
 
2. Recursos do Software e Atualizações de Conteúdo; Suspensão das Atualizações de Conteúdo 
ou do Software. 

A. A fim de otimizar o Software e oferecer a Você a versão mais atual do Software, Você concorda que o Software 
pode fazer o download e a instalação de suas novas atualizações e versões à medida que essas forem 
disponibilizadas por Nós e a nosso exclusivo critério. Você concorda em receber e permitir que Nós forneçamos 
essas novas atualizações e versões a Seu Dispositivo. Além disso, Nós podemos modificar os termos e as condições 
que se aplicam ao Seu uso do Software para refletir essas atualizações. Seu uso continuado do Software por Você 
após o aviso de tais termos e condições indica Sua aceitação de tais termos e condições modificados.  Se não 
concordar com tais termos atualizados, Você deverá interromper o uso do Software e excluir todas as cópias de 
seu(s) Dispositivo(s). 

B. Alguns produtos de Software utilizam conteúdo que é atualizado frequentemente, incluindo, por exemplo: software 
antivírus e de crimeware utilizam definições de vírus atualizadas; software antispyware utiliza definições de spyware 
atualizadas; software antispam utiliza regras antispam atualizadas; software de filtragem de conteúdo e antiphishing 
utiliza listas de URLs atualizadas; alguns tipos de software de firewall utilizam regras de firewall atualizadas; produtos 
de avaliação de vulnerabilidade utilizam dados de vulnerabilidade atualizados; e software de autenticação de sites 
utiliza listas atualizadas de páginas da Web autenticadas; estas atualizações coletivamente são denominadas 
Atualizações de Conteúdo.  

C. Nós poderemos, a Nosso critério, com ou sem aviso prévio a Você, interromper o fornecimento das Atualizações 
de Conteúdo e/ou suspender o Software. Nós poderemos adicionar, modificar ou remover recursos do Software a 
qualquer momento, com ou sem aviso prévio a Você. 

3. Instalação; Ativação; Conta do Norton. 
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A. Durante o processo de instalação, o Software poderá desinstalar ou desativar outros produtos de segurança, ou 
recursos de tais produtos, caso esses produtos ou recursos sejam incompatíveis com o Software ou para fins de 
aprimoramento da funcionalidade geral do Software e Serviços. 

B.  Pode haver medidas tecnológicas neste Software projetadas para impedir o uso não licenciado ou ilegal do 
Software. Você concorda que Nós poderemos utilizar essas medidas para nos proteger contra o uso de Software 
pirata. O Software poderá conter tecnologia de imposição para cumprimento da licença que limite a instalação e a 
desinstalação do Software a um número determinado de vezes em um único Dispositivo ou em um número limitado 
de Dispositivos. O Software contendo a tecnologia de imposição poderá exigir ativação, conforme descrito a seguir 
neste Documento. Se esse for o caso, o Software funcionará somente por um período limitado anterior à ativação do 
Software por Você. Durante a ativação, poderá ser necessário que Você forneça Seu código de ativação exclusivo 
que acompanha a configuração do Software e do Dispositivo, na forma de um código alfanumérico para verificar a 
autenticidade do Software. Se Você não concluir a ativação dentro do período estipulado na Documentação, ou 
conforme solicitado pelo Software, o funcionamento dele será interrompido até que a ativação seja concluída, quando, 
então, o Software voltará a funcionar. Caso não consiga ativar o Software,  
Você poderá entrar em contato conosco usando as informações fornecidas por Nós durante a ativação ou conforme 
especificado abaixo. 

C.  Conta do Norton. É necessário ter uma conta do NortonLifeLock (Conta do Norton) atual para acessar e usar o 
Software. Se Você não tiver uma Conta do Norton, deverá concluir o processo de registro aplicável a fim de criar uma 
Conta do Norton para usar o Software. Você é inteiramente responsável por manter a confidencialidade da senha de 
Sua Conta do Norton. 
 
4. Privacidade. Sua privacidade é importante para nós. A Declaração de Privacidade Global do NortonLifeLock 
(https://www.nortonlifelock.com/privacy) descreve como coletamos, usamos e processamos os seus dados e os 
dados de seus dispositivos quando Você está usando e acessando nosso Software.  
 
5. Sem Suporte Técnico. Nós não forneceremos suporte técnico para este Software nem disponibilizaremos 
atualizações, upgrades ou aprimoramentos. 
 
6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A GARANTIA. O SOFTWARE É FORNECIDO “COMO 
ESTÁ”, INDEPENDENTE DE QUALQUER GARANTIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA 
IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO COMERCIAL, ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO E DE NÃO 
INFRAÇÃO A QUALQUER OUTRA GARANTIA, SEJAM ELAS IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS. 
 
7.  ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE DANOS. ALGUNS ESTADOS E PAÍSES, INCLUSIVE 
PAÍSES MEMBROS DA COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA, NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES OU 
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. NESSES CASOS, 
AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ABAIXO PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. 
 
8. LIMITE DA RESPONSABILIDADE.  PELA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL E 
INDEPENDENTE DE QUE QUALQUER GARANTIA ESTABELECIDA NESTE DOCUMENTO VIR A FALHAR EM 
SUA FINALIDADE ESSENCIAL, SOB HIPÓTESE ALGUMA NÓS OU NOSSOS LICENCIADORES SEREMOS 
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, INDIRETOS OU 
SIMILARES, INCLUSIVE QUALQUER PERDA DE LUCROS OU DE DADOS QUE RESULTEM DO USO CORRETO 
OU INCORRETO DO SOFTWARE, MESMO QUE NÓS OU NOSSOS LICENCIADORES TENHAMOS SIDO 
ADVERTIDOS PREVIAMENTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM NENHUM CASO, A 
RESPONSABILIDADE NOSSA OU DE NOSSOS LICENCIADORES EXCEDERÁ DEZ DÓLARES AMERICANOS 
(US$ 10,00).   
 
9. Direitos restritos do governo dos Estados Unidos da América.   Para compras do Governo dos EUA, o 
Software é considerado software comercial conforme definido na seção 12.212 da FAR e está sujeita a direitos 
restritos conforme definido na Seção 52.227-19 da FAR, “Software comercial – Direitos restritos”, e na seção 
227.7202 da DFARS, “Direitos em software comercial ou documentação de software comercial”, conforme aplicável, 
e quaisquer regulamentações subsequentes. Qualquer uso, modificação, reprodução, versão de produção, 
apresentação, exibição ou divulgação do Software feitos pelo governo dos EUA deverá estar de acordo unicamente 
com os termos deste Contrato. 
 
10. Regulamentações para Exportações. Você reconhece que os Serviços e dados técnicos relacionados 
(coletivamente, “Tecnologia Controlada”) podem estar sujeitos às leis de importação e exportação dos Estados 
Unidos, especificamente aos regulamentos da administração de exportações (EAR, Export Administration 
Regulations) dos Estados Unidos, e às leis de qualquer país onde a Tecnologia Controlada seja importada ou 
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reexportada. Você concorda em cumprir todas as leis de controle de exportação relevantes, inclusive exigências de 
segurança, embargos e sanções comerciais dos EUA, assim como as leis nacionais ou locais vigentes até o limite 
em que sejam compatíveis com as leis dos Estados Unidos, e não exportará, reexportará, importará ou disponibilizará 
de nenhuma forma qualquer Tecnologia Controlada em contravenção às leis dos EUA, nem para nenhum país, 
entidade ou pessoa proibida para quem uma licença de exportação ou outro tipo de aprovação governamental seja 
necessária, direta ou indiretamente.  É PROIBIDO O USO OU O FORNECIMENTO DO SOFTWARE 
NORTONLIFELOCK ASSOCIADO A QUALQUER ATIVIDADE QUE INCLUA, ENTRE OUTRAS, CONCEPÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, TREINAMENTO OU TESTES DE MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS 
OU NUCLEARES, MÍSSEIS, DRONES OU VEÍCULOS DE LANÇAMENTO ESPACIAL CAPAZES DE DISTRIBUIR 
ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA, DE ACORDO COM A LEI DOS EUA. É PROIBIDO O USO OU O 
FORNECIMENTO DO NOSSO PRODUTO ASSOCIADO A QUALQUER ATIVIDADE QUE INCLUA, ENTRE 
OUTRAS, CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, TREINAMENTO OU TESTES DE MATERIAIS 
QUÍMICOS, BIOLÓGICOS OU NUCLEARES, MÍSSEIS, DRONES OU VEÍCULOS DE LANÇAMENTO ESPACIAL 
CAPAZES DE DISTRIBUIR ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA, DE ACORDO COM A LEI DOS EUA. 
 
Mediante o download, a instalação ou a utilização do Software, Você concorda com todos os itens acima e com todas 
as leis aplicáveis de controle de importação e exportação. Você também garante que não está sob controle de, 
localizado em, nem é residente ou cidadão de algum país proibido ou nem consta em quaisquer listas de países, 
entidades ou pessoas para os quais seja necessária uma licença de exportação ou outra aprovação do governo. As 
informações sobre as leis de exportação aqui fornecidas não estão necessariamente completas. Para obter mais 
informações sobre leis de exportação, entre em contato com o Departamento de Comércio dos EUA, Bureau of 
Industry and Security (the “BIS”). Para obter mais informações sobre o BIS: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Termos Gerais.Se Você estiver na América do Norte ou na América Latina, este Contrato de Licença será 
regido pelas leis do estado da Califórnia, Estados Unidos da América. Caso Você more no Pacífico Asiático ou na 
Austrália, este Contrato será regido pela legislação de Cingapura.  Caso contrário, este Contrato será regido pelas 
leis da Inglaterra e do País de Gales. Não obstante os itens mencionados acima, nenhuma parte deste Contrato 
substituirá os direitos que Você possa ter sob as legislações existentes de proteção ao consumidor ou outras leis 
aplicáveis na Sua jurisdição.Este Contrato é o acordo integral entre Você e Nós no que diz respeito ao Software e: 
(i) substitui todas as comunicações, propostas e representações orais ou escritas atuais ou antigas com respeito a 
este tópico e (ii) prevalece sobre quaisquer termos adicionais ou conflitantes de qualquer cotação, pedido, 
reconhecimento ou comunicações semelhantes entre as partes. Este Contrato deverá ser encerrado caso Você viole 
um termo essencial aqui estabelecido, e Você deverá interromper o uso e destruir todas as cópias do Software. As 
isenções de garantias, danos e limitações de responsabilidade sobreviverão à rescisão contratual. Este Contrato 
poderá ser modificado somente por documento escrito que tenha sido assinado por Você e Nós. DÚVIDAS?  ENTRE 
EM CONTATO CONOSCO EM https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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