Veja nossa Política de Privacidade
Veja nossa Termo de Uso
Esta Política de Observância dos
Direitos Autorais foi atualizada pela
última vez em 28 de fevereiro de
2018.
Política de observância dos direitos autorais
Esta é a política de observância de direitos autorais (doravante a "Observância aos direitos autorais")
para o Site/Aplicativo e/ou aplicativo de software ("Site/Aplicativo", "nós", "nos" ou "nosso"), oferecido
em cooperação ou conexão com qualquer um dos serviços de programação associados a qualquer uma
das seguintes marcas: MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Channel, Vh1 e qualquer uma de
suas versões derivadas, que são exibidas na América Latina e são fornecidos pela MTV Networks Latin
America Inc. (doravante a "MTVNLA"), uma subsidiária da Viacom International Inc. (juntos, MTVNLA e
Viacom International Inc., as "Empresas-mãe"). Esta Observância aos Direitos Autorais se aplica a você
se você está acessando o Site/Aplicativo através de um computador pessoal, um telefone celular, ou
qualquer outro dispositivo tecnológico conhecido atualmente ou a ser desenvolvido ou descoberto
(cada um denominado "Dispositivo",). Ademais, esta Observância aos Direitos Autorais estabelece os
procedimentos adotados pela MTVNLA para responder às notificações de suposta violação aos direitos
autorais dos proprietários de direitos autorais e encerrar as contas dos infratores reincidentes, e não
cobre quaisquer outros procedimentos das Empresas-mãe, para quaisquer outros fins, ou os
procedimentos de quaisquer subsidiárias e Filiais das Empresas-mãe (doravante denominadas
coletivamente, as "Filiais"), ou qualquer outra companhia, a menos que indicado especificamente.
Esta Política de Observância de Direitos Autorais é parte dos termos e condições estabelecidos em
nosso Contrato de Termos de Uso. Quaisquer termos que não estiverem definidos nesta Política de
Observância de Direitos Autorais terão o significado dado no Contrato de Termos de Uso. Tanto o
Contrato de Termos de Uso quanto esta Política de Observância de Direitos Autorais são juridicamente
vinculativas para todos os usuários.
Tomamos a proteção dos direitos autorais, tanto nossos quanto de terceiros, muito a sério. Portanto,
empregamos várias medidas para impedir a violação dos direitos autorais neste Site/Aplicativo e para
terminar/encerrar imediatamente quaisquer violações que possam ocorrer. Portanto, sempre agimos e
administramos as nossas atividades em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei de
Direitos Autorais brasileira nº 9.610 de 1998.
Como enviar uma notificação de violação de direitos autorais
Desde que você seja um proprietário de direitos autorais (ou o agente autorizado do proprietário) e
souber ou tive conhecimento de boa fé de que o material em nosso site viola um dos seus direitos
autorais, poderá notificar-nos usando este procedimento. Para podermos processar a sua notificação
de violação de direitos autorais, ela deve ser encaminhada para o agente indicado a seguir, e deve
incluir as informações especificadas abaixo. Quando nós recebermos uma notificação conforme este
procedimento, iremos rapidamente remover ou desabilitar o acesso ao material que é objeto da
reclamação de violação, ou da atividade ilícita.
Envie a sua notificação de violação ao nosso agente designado para receber tais notificações:
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Nome do Agente Designado para Receber a Notificação de Reclamação de Violação: Warren Solow.
Endereço completo do Agente Designado para o qual deve se encaminhar a notificação: 1515
Broadway, 45º andar, New York, NY 10036.
Número de Fone/Fax do Agente Designado: 201.422.6630
Endereço de E-mail do Agente Designado: copyright@mtvn.com
NÃO ENCAMINHE QUAISQUER PERGUNTAS NÃO RELACIONADAS À VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
(POR EXEMPLO, PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATENDIMENTO AO CLIENTE, RELATÓRIOS OU
ABUSO DE E-MAIL, ETC.) PARA O CONTATO ACIMA MENCIONADO. VOCÊ NÃO RECEBERÁ RESPOSTA
NENHUMA SE ENVIAR PARA ESSE CONTATO.
A sua notificação de violação deve ser uma comunicação escrita fornecida ao agente acima designado
que inclua substancialmente as informações a seguir:
(1) Uma assinatura eletrônica ou física de uma pessoa autorizada para agir em representação do
proprietário de um direito exclusivo que está supostamente sendo infringido.
(2) Identificação da obra protegida pelo direito autoral para a qual se alega a violação, ou se houver
várias obras protegidas pelo direito autoral em nosso Site cobertas por uma única notificação, fazer
uma lista representativa de tais obras no nosso Site.
(3) Identificação do material para o qual se alega a violação ou que é objeto da atividade infratora, e
que deverá ser removido ou cujo acesso deve ser desativado, e informações razoavelmente
suficientes para permitir ao fornecedor do serviço a localizar o material.
(4) Informação razoavelmente suficiente para permitir que o prestador de serviços em contato com a
parte reclamante, tal como endereço, número de telefone e, se disponível, um endereço de correio
eletrônico no qual a parte reclamante possa ser contatada.
(5) Uma declaração de que a parte reclamante acredita de boa fé que o uso do material na forma
reclamada não está autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, por seu agente ou pela lei.
(6) A declaração de que as informações contidas na notificação são precisas e, sob pena de perjúrio
(ou do crime aplicável segundo cada território), de que a parte reclamante está autorizada a agir em
nome do proprietário de um direito exclusivo que supostamente está sendo infringido.
ALERTAMOS A VOCÊ QUE SE VOCÊ CONSCIENTEMENTE DETURPAR QUE O CONTEÚDO ON-LINE ESTÁ
INFRINGINDO, PODERIA ESTAR SUJEITO A SANÇÕES CIVIS IMPORTANTES. TAIS SANÇÕES INCLUEM
DANOS PECUNIÁRIOS, CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCORRIDOS POR NÓS, OU
PELOS LICENCIADOS QUE FOREM FERIDOS POR TERMOS CONFIADO NA SUA DETURPAÇÃO. VOCÊ
TAMBÉM PODE ESTAR SUJEITO A UM PROCESSO CRIMINAL POR PERJÚRIO (OU PELO CRIME APLICÁVEL
SEGUNDO CADA TERRITÓRIO).
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Como enviar uma contra notificação se sua postagem for removida como resposta a uma notificação
de infração e você acha que a postagem não está violando direito nenhum
Como explicado acima, se recebermos um aviso de infração enviado ao nosso agente designado com as
informações acima descritas, vamos remover ou bloquear o acesso ao material considerado violatório
rapidamente. Vamos também enviar uma notificação para o usuário que postou o material, ao
endereço de correio eletrônico fornecido pelo usuário em conexão com a sua conta conosco,
informando ao usuário que o material foi removido ou o acesso bloqueado por causa da infração
alegada.
Se você for um usuário que postou material que foi removido em resposta a uma notificação de
infração e você acha que o material foi removido devido a um erro ou identificação errada, pode
solicitar que venhamos a substituir a postagem, enviando-nos uma contra notificação da seguinte
forma:
Você deve enviar uma contra notificação para o nosso agente designado para receber notificações de
infração, cujo nome e informações de contato estão acima.
Sua contra notificação deve ser uma comunicação escrita e deve incluir substancialmente informações
a seguir:
(1) Uma assinatura física ou eletrônica do assinante (você, o usuário).
(2) Identificação do material que foi removido ou para o qual o acesso fora desativado e o local onde
apareceram os materiais antes de serem removidos ou o acesso fora desativado.
(3) Uma declaração, sob pena de perjúrio (ou do crime aplicável segundo cada território), de que o
usuário acha de boa fé que o material foi removido ou desativado como resultado de um erro ou
identificação errada do material que fora removido ou desativado.
(4) O nome do usuário, endereço, e número de telefone, e uma declaração de que o usuário consente
com a corte/jurisdição da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, renunciando expressamente a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que for, e que o usuário aceitará a citação por parte da
pessoa que forneceu a notificação de violação de direitos autorais ou um agente de tal pessoa.
Quando recebermos uma contra notificação que cumpre estes requisitos, reservamo-nos o direito, mas
não a obrigação, de restabelecer o material que foi removido depois de encaminhar uma cópia da
contra notificação para a pessoa que enviou a notificação de infração e esperando pelo menos 10 dias
úteis. Se, durante esses 10 dias úteis, a pessoa que enviou a notificação original de infração nos
notificar que tal pessoa tem instituído uma ação para obter uma ordem judicial para impedir a
atividade violatória do usuário com relação ao material em nosso site, não vamos repor o material.
Caso contrário, podemos repostar o material a nosso critério. No entanto, de acordo com a Seção do
Contrato de Termos de Uso intitulado "Comentários", reservamo-nos o direito de remover, bloquear o
acesso, ou restabelecer o material, a qualquer momento por qualquer motivo, sem quaisquer
responsabilidades perante o usuário que postou as informações. Em particular, um usuário que envia
uma contra notificação nos termos da presente Política de Observância de Direitos Autorais,
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expressamente reconhece e concorda que nós não seremos responsáveis perante o usuário, em
nenhuma circunstância, pela recusa para repostar o material.
ALERTAMOS A VOCÊ QUE SE VOCÊ CONSCIENTEMENTE DETURPAR QUE O CONTEÚDO ON-LINE ESTÁ
INFRINGINDO UM DIREITO, PODERÁ ESTAR SUJEITO A SANÇÕES CIVIS IMPORTANTES. TAIS SANÇÕES
INCLUEM DANOS PECUNIÁRIOS, CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCORRIDOS POR
NÓS, OU PELOS LICENCIADOS QUE FOREM FERIDOS POR TERMOS CONFIADO NA SUA DETURPAÇÃO.
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR SUJEITO A UM PROCESSO CRIMINAL POR PERJÚRIO (OU PELO CRIME
APLICÁVEL SEGUNDO CADA TERRITÓRIO).
Política para Infratores Reincidentes
Temos uma política de cancelamento de contas para os infratores reincidentes. Um infrator reincidente
inclui qualquer usuário que tiver feito duas ou mais Postagens para as quais recebermos uma
notificação de infração sob esta Política de Observância de Direitos Autorais. Cada usuário concorda
que se sua conta for cancelada de acordo com esta Política de Observância de Direitos Autorais, o
usuário não tentará estabelecer uma conta nova sob qualquer nome, real ou fictício, e aceita, ainda
mais, que se o usuário infringir esta restrição através da abertura de uma conta nova depois de ter sido
cancelada de acordo com esta Política de Observância de Direitos Autorais, o usuário deverá
indenizar-nos e nos isentar de quaisquer e todas as responsabilidades que possamos incorrer por essa
razão.
Declaração Única: Este documento constitui a única declaração da Política de Observância de Direitos
Autorais com relação a este Site, e nenhum resumo, reformulação ou outra versão da mesma, ou outra
declaração ou política, sob qualquer forma, incluindo, sem limitações, as geradas automaticamente,
são válidas.
Esta Política de Observância de Direitos Autorais foi atualizada pela última vez na data acima
mencionada, e entra em vigor imediatamente.
Copyright © 2018 Viacom International Inc. / Todos os direitos reservados.
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