
 

 

CONTRA TO DE LICENÇA DE SOFTWA RE DA MICROSOFT  

SOFTWARE APLICATIVO DE DESKTOP DO MICROSOFT OFFICE 2013  

Para identificar qual dos dois conjuntos separados de termos de licença abaixo é aplicável ao seu caso, 

verifique a designação da licença. Isso é impresso na chave de produto ou pode ser exibido no 

Certificado de Autenticidade ou ainda na página de download caso você tenha adquirido o software 

online. Se sua indicação for “FPP”, “Varejo” ou “PIPC”, os Termos de Licença de Varejo apresentados 

a seguir se aplicarão a você. Se a indicação for OEM, então os Termos de Licença para OEM se aplicarão 

ao seu caso. Se você precisar de ajuda, visite a página www.microsoft.com/office/eula para identificar 

qual é a sua licença. 

 

TERMOS DE LICENÇA DE VAREJO 

 

Agradecemos por você escolher o Microsoft Office 2013. Este é um contrato de licença firmado entre 

você e a Microsoft Corporation (ou, dependendo do local em que você está domiciliado, uma de suas 

afiliadas) que descreve seus direitos de uso do software do Office 2013. Para sua conveniência, 

organizamos este contrato em duas partes. A primeira parte inclui termos introdutórios; os Termos 

Adicionais e Garantia Limitada, apresentados em seguida, contêm mais detalhes. É necessário analisar 

todo o contrato, inclusive todos os termos vinculados, porque todos são importantes e juntos criam este 

contrato que se aplica a você. É possível analisar os termos vinculados colando o link direto na janela 

do navegador. OS TERMOS ADICIONA IS CONTÊM UMA CLÁ USULA DE ARBITRA GEM LEGA L 

E UMA RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS. SE VOCÊ MORA NOS EUA, ELAS AFETARÃ O SEUS 

DIREITOS DE RESOLVER UMA CONTROVÉRSIA COM A MICROSOFT, PORTA NTO, É 

NECESSÁRIO LÊ-LAS COM CUIDA DO. 

AO ACEITAR ESTE CONTRA TO OU USAR O SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM TODOS 

ESTES TERMOS E APROVA A TRA NSMISSÃO DE DETERMINA DAS INFORMA ÇÕES DURA NTE 

A ATIVAÇÃO E PARA RECURSOS DO SOFTWA RE BASEADOS NA INTERNET.  SE VOCÊ NÃ O 

ACEITA R NEM CUMPRIR ESTES TERMOS, NÃ O PODERÁ USAR O SOFTWARE NEM SEUS 

RECURSOS. Ao contrário, você deve retorná-lo ao revendedor ou outro lugar no qual você tenha 

adquirido a licença do software para um reembolso ou crédito.  

Como posso usar o software? Não vendemos nosso software nem a cópia dele – apenas 

o licenciamos. Sob nossa licença, concedemos a você o direito de instalar e executar essa cópia em um 

computador (o computador licenciado), para uso por uma pessoa por vez, mas somente se você cumprir 

todos os termos deste contrato. Nossa licença de software é consignada em caráter permanente ao 

computador licenciado. Consulte os Termos Adicionais para licenças e condições específicas para 

determinados países, Versões de Direitos Limitados e Edições Especiais do software. Os componentes 

do software são licenciados como uma única unidade.  Você não poderá separar nem virtualizar os 

componentes nem instalá-los em diversos computadores. O software pode incluir mais de uma versão, 

como de 32 e 64 bits, e você poderá instalar e usar somente uma versão por vez. Salvo o uso permitido 

descrito em “Acesso Remoto” a seguir, esta licença se destina ao uso direto do software somente por 

meio dos mecanismos de entrada do computador licenciado, como teclado, mouse ou tela sensível ao 

toque. Não é permitida a instalação do software em um servidor ou para uso por outros computadores 

ou dispositivos conectados ao servidor por uma rede interna ou externa.  O software também não está 

licenciado para hospedagem comercial. Para obter mais informações sobre cenários de vários usuários 

e virtualização, consulte os Termos Adicionais.  

Como obter uma cópia de backup? Você pode solicitar ou baixar uma cópia de backup do software 

no site microsoft.com/office/backup. Mas não poderá distribuir a cópia de backup do software. Ela pode 

ser usada apenas para reinstalar o software no computador licenciado.  

Posso transferir o software para outro computador ou usuário? Você não pode transferir o 

software para outro computador ou usuário. Você pode transferir o software diretamente a um terceiro 

somente conforme instalado no computador licenciado, com o selo do Certificado de Autenticidade e este 



 

 

contrato. Antes da transferência, essa parte deverá concordar que este contrato valerá para 

a transferência e o uso do software. É vedada a retenção de quaisquer cópias.  

Como a ativação pela Internet funciona? A ativação associa o uso do software a um 

computador ou disposit ivo específico.  Durante a ativação, o software entrará em contato com 

a Microsoft ou sua afiliada automaticamente, a fim de confirmar se a licença está associada ao 

computador licenciado. Esse processo é chamado “ativação”. Como a ativação tem como objetivo 

identificar alterações não autorizadas às funções de licenciamento ou de ativação do software, bem 

como evitar o uso não licenciado deste, você não terá o direito de usar o serviço e o software 

depois do tempo permit ido para at ivação e não será possível ignorar nem contornar a 

ativação. Se você não inseriu uma chave de produto durante o período permitido para ativação, 

a maioria dos recursos do software parará de funcionar.  

O software coleta minhas informações pessoais? Se você conectar o computador à Internet, 

alguns recursos do software poderão se conectar à Microsoft ou aos sis temas de computador do 

prestador de serviços para enviar ou receber informações. Nem sempre você receberá uma notificação 

separada quando ocorrer essa conexão. Se você optar por usar qualquer um desses recursos, 

concordará em enviar ou receber essas informações ao usar esse recurso. É possível desativar muitos 

desses recursos ou optar por não usá-los.  

Como usamos suas informações? A Microsoft usa as informações coletadas por meio dos recursos do 

software para atualizar ou corrigir o software e melhorar nossos produtos e serviços. Em determinadas 

circunstâncias, nós também as compartilha com outros. Por exemplo, compartilhamos relatórios de erros 

com fornecedores de hardware e software relevantes, de forma que eles possam usar as informações 

para aperfeiçoar seus produtos executados com produtos Microsoft. Você concorda com o uso e a 

divulgação das informações, conforme descrito na nossa Política de Privacidade, na página 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046. 

A que é aplicado este contrato? Este contrato se aplica ao software, à mídia na qual você recebeu 

o software e a todas as atualizações, complementos e serviços da Microsoft para o software, a menos 

que haja outros termos para eles.  

Há algo que eu não possa fazer com o software? Sim. Como o software é licenciado, não vendido, 

a Microsoft reserva-se todos os direitos não expressamente concedidos neste contrato, por exemplo, os 

direitos previstos nas leis de propriedade intelectual. Especificamente, esta licença veta e não lhe 

concede nenhum direito de: usar ou virtualizar recursos do software separadamente, publicar, fazer 

cópias (que não sejam a cópia de backup permitida), alugar, arrendar ou emprestar o software; transferir 

o software (exceto conforme permitido neste contrato), tentar contornar medidas de proteção técnicas 

no software, fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, salvo se as leis do local no 

qual você reside o permitirem, mesmo em contraposição ao nosso contrato. Nesse caso, você poderá 

executar somente as ações permitidas pela lei. Ao usar os recursos baseados na Internet, você não 

poderá usar esses recursos de nenhuma forma que interfira no uso deles por outras pessoas nem tentar 

obter acesso a nenhum serviço, dado, conta ou rede de forma não autorizada. 

E a atualização ou conversão do software? Se você instalar o software licenciado sob este contrato 

como uma atualização ou conversão para seu software existente, a atualização ou conversão substitui o 

software original que você está atualizando ou convertendo. Você não detém nenhum direito sobre o 

software original depois de ter atualizado e não poderá continuar a usá-lo nem transferi-lo de nenhuma 

forma. Este contrato rege seus direitos para usar o software de atualização e substitui o contrato para o 

software do qual você fez a atualização.  

TERMOS ADICIONA IS 

A. DIREITOS DE LICENÇA E CENÁ RIOS DE VÁRIOS USUÁ RIOS 

1. Computador. Neste contrato, “computador” significa um sistema de hardware (físico ou virtual) com 

um dispositivo de armazenamento capaz de executar o software. Uma partição de hardware ou um blade 

é considerado um computador.  



 

 

2. Várias Conexões ou Conexões Agrupadas. É vetado o uso do hardware ou do software para várias 

conexões ou conexões agrupadas ou para permitir que vários usuários ou computadores e dispositivos 

acessem ou usem o software indiretamente por meio do computador ou do dispositivo licenciado.  

3. Uso em um Ambiente Virtualizado. Se você usar um software de virtualização, inclusive client hyper-

v, para criar um ou mais computadores virtuais em um único sistema de hardware de computador, cada 

computador virtual e o computador físico serão considerados computadores separados para os fins deste 

contrato. Esta licença permite instalar apenas uma cópia do software para uso em um computador, seja 

este físico ou virtual. Se você desejar usar o software em mais de um computador, deverá obter cópias 

separadas do software e uma licença para cada uma delas. Conteúdo protegido por tecnologia de 

gerenciamento de direitos digitais ou outra tecnologia de criptografia de unidade de disco de volume 

completo pode se tornar menos seguro em um ambiente virtualizado.  

4. Acesso remoto. O usuário principal do computador licenciado é o “usuário principal”. O usuário 

principal poderá acessar e usar remotamente o software instalado no computador ou dispositivo 

licenciado de qualquer outro computador ou dispositivo, desde que o software instalado no computador 

ou dispositivo licenciado não esteja sendo usado de forma não remota, simultaneamente, por outro 

usuário. Como exceção, você poderá permitir que outros acessem o software simultaneamente apenas 

para lhe fornecer suporte técnico.  

B. ARBITRA GEM LEGA L E RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS 

1. Aplicação. Esta Seção B se aplica a qualquer controvérsia, COM EXCEÇÃ O DE CONTROVÉRSIAS 

RELACIONA DAS À APLICAÇÃ O OU À VALIDADE DE SEUS DIREITOS DE PROPRIEDA DE 

INTELECTUA L, DA MICROSOFT OU DE UM DE NOSSOS LICENCIA NTES. Controvérsia significa 

qualquer controvérsia, ação ou outra disputa entre você e a Microsoft, referente ao software (incluindo 

seu preço) ou a este contrato, seja com base em contrato, garantia, ato ilícito extracontratual, estatuto, 

regulamento, mandato ou qualquer outra base legal equitativa. O termo “Controvérsia” assumirá o 

significado mais amplo possível previsto em lei.  

2. Notificação de Controvérsia. No caso de uma controvérsia, você ou a Microsoft deverá fornecer à 

outra parte uma Notificação de Controvérsia, que se trata de uma declaração por escrito do nome, 

endereço e informações de contato da parte fornecedora notificação, os fatos que originaram a 

controvérsia e a medida solicitada. Você deve enviar qualquer Notificação de Controvérsia ao correio 

americano para Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, 

Redmond, WA 98052-6399. Um formulário está disponível no site 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245499. A Microsoft enviará qualquer Notificação de Controvérsia 

a você pelo correio americano para seu endereço se nós o tivermos ou caso contrário para seu email.  

Você e a Microsoft tentarão resolver qualquer controvérsia por meio de negociação informal em até 60 

dias a partir da data de envio da Notificação de Controvérsia. Expirados os 60 dias, você ou a Microsoft 

poderá iniciar a arbitragem. 

3. Tribunal de Pequenas Causas. Também será possível iniciar o litígio de qualquer controvérsia em 

tribunais de pequenas causas da sua cidade de residência ou King County, Washing ton, se a controvérsia 

atender a todos os requisitos para ser ouvida em um tribunal de pequenas causas. Você poderá iniciar o 

litígio em um tribunal de pequenas causas tendo ou não primeiramente negociado de maneira informal.  

4. ARBITRA GEM LEGA L. SE VOCÊ E A MICROSOFT NÃ O RESOLVEREM A CONTROVÉRSIA 

POR NEGOCIA ÇÃO INFORMAL OU EM UM TRIBUNAL DE PEQUENAS CA USAS, QUALQUER 

OUTRO ESFORÇO PARA RESOLVÊ-LA SERÁ CONDUZIDO EXCLUSIVAMENTE POR 

ARBITRA GEM LEGA L. VOCÊ RENUNCIA A O DIREITO DE APRESENTA R LITÍGIOS (OU 

PARTICIPAR DE LITÍGIOS COMO PARTIDO OU MEMBRO DE CLASSE) REFERENTES A TODAS 

AS CONTROVÉRSIAS EM TRIBUNA L PERA NTE UM JUIZ OU JÚRI. Todas as controvérsias serão 

resolvidas diante de um árbitro neutro, cuja decisão será definitiva exceto por um direito limitado de 

apelação previsto na Lei de Arbitragem Federal (Federal Arbitration Act). Qualquer tribunal com jurisdição 

sobre partidos poderá aplicar a decisão do árbitro.  



 

 

5. RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS. QUA ISQUER PROCESSOS PARA RESOLVER OU 

APRESENTA R LITÍGIO REFERENTE A QUALQUER CONTROVÉRSIA EM QUALQUER FÓRUM 

SERÃ O CONDUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM UMA BASE INDIVIDUA L. NEM VOCÊ NEM A 

MICROSOFT INICIA RÁ CONTROVÉRSIAS COMO AÇÃ O COLETIVA OU AÇÃ O DA 

PROCURA DORIA GERAL PRIVADA NEM PARTICIPARÁ DE QUA LQUER OUTRO PROCESSO NO 

QUA L UMA DAS PARTES AJA OU PROPONHA A GIR EM UMA CAPACIDADE REPRESENTA TIVA. 

NENHUMA ARBITRA GEM OU PROCESSO SERÁ COMBINA DO COM OUTRO SEM A PRÉVIA 

AUTORIZA ÇÃO POR ESCRITO DE TODAS AS PARTES COM TODAS AS ARBITRA GENS OU 

PROCESSOS A FETA DOS.  

6. Incentivos, Valores, Custos e Procedimento de Arbitragem. Qualquer arbitragem será conduzida pela 

American Arbitration Association (Associação de Arbitragem Americana) (a “AAA”) de acordo com suas 

Leis Comerciais de Arbitragem e, em muitos casos, seus Procedimentos Complementares para 

Controvérsias Relacionadas aos Clientes. Para obter mais informações, visite o site adr.org ou telefone 

para 1-800-778-7879. Em uma controvérsia envolvendo $ 75.000 ou menos, a Microsoft reembolsará 

imediatamente seus valores do processo e pagará os valores e as despesas da AAA e do árbitro.  Você e a 

Microsoft concordam com os termos que regem os procedimentos, valores e incentivos no site 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245. Para iniciar a arbitragem, envie o formulário disponível no site 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 para a AAA. Você concorda em iniciar a arbitragem somente em 

sua cidade de residência ou em King County, Washington.  A Microsoft concorda em iniciar uma 

arbitragem somente na sua cidade de residência. 

7. É Necessário Ingressar com Requerimentos Judiciais ou Extrajudiciais ou Controvérsias no Prazo de 

um Ano. Na medida permitida por lei, é necessário ingressar no prazo de um ano com qualquer 

controvérsia ou requerimento judicial ou extrajudicial previsto neste contrato,  ao qual se aplica a Seção 

B, em um tribunal de pequenas causas (Seção B.3) ou na arbitragem (Seção B.4). O período de um ano 

se inicia na primeira data em que é possível ingressar com o requerimento judicial ou extrajudicial ou 

controvérsia. Se você não ingressar com a controvérsia ou o requerimento no prazo de um ano, a 

controvérsia ou o requerimento será barrado permanentemente.  

8. Autonomia das Cláusulas. Se a renúncia a ações coletivas descrita na Seção B.5 for, parcial ou 

integralmente, considerada ilegal ou inexequível, a Seção B (arbitragem) não se aplicará a essas partes. 

Elas serão separadas e submetidas a um tribunal, e as partes remanescentes serão submetidas a 

arbitragem. Se qualquer outra cláusula da Seção B for considerada ilícita ou inexequí vel, ela será 

separada, e o restante da Seção B permanecerá em pleno vigor e efeito.  

C. ESCOLHA DA LEI 

As leis do estado ou país no qual você reside regerão todos os requerimentos judiciais ou extrajudiciais 

e controvérsias deste contrato, inclusive requerimentos judiciais ou extrajudiciais por violação de contrato 

e previstos nas leis de defesa do consumidor do estado, leis de concorrência desleal, leis de garantia legal, 

de enriquecimento ilícito e atos ilícitos extracontratuais. Se você tiver adquirido o software em qualquer 

outro país, serão aplicadas as leis desse país. Este contrato descreve determinados direitos previstos em lei. 

Você poderá ter outros direitos, inclusive direitos do consumidor, previstos nas leis do seu estado ou país.  

Você também poderá ter direitos em relação à parte de quem o software foi adquirido. Este contrato não 

alterará esses outros direitos se as leis do seu estado ou país não o permitirem. 

D. ATIVAÇÃO 

1. Mais Informações Sobre Como a Ativação Funciona. Durante a ativação, o software enviará 

informações sobre o software e seu computador à Microsoft. Essas informações incluem a versão, a 

versão da licença, o idioma e a chave de produto do software, o endereço do protocolo de Internet do 

computador e as informações derivadas da configuração de hardware do computador. Para obter mais 

informações sobre ativação, visite o site microsoft.com/piracy/activation.mspx. Se o computador 

licenciado estiver conectado à Internet, o software poderá se conectar automaticamente à Microsoft para 

ativação. Você também pode ativar o software manualmente pela Internet ou por telefone. Em qualquer 



 

 

caso, poderão ser cobradas as taxas aplicáveis pelo serviço de Internet e de telefone.  

2. Reativação. Algumas alterações nos componentes do seu computador ou do software podem exigir a 

sua reativação. 

3. Falha na Ativação. Durante a ativação online, se for determinado que as funções de licenciamento ou 

de ativação do software são falsificadas ou estão licenciadas indevidamente, a ativação não será 

executada. O software notificará você se a cópia instalada do software estiver indevidamente licenciada. 

Além disso, você poderá receber lembretes para obter uma cópia devidamente licenciada do software.  

4. Atualizações e Upgrades. Você só poderá obter upgrades ou atualizações para o software da 

Microsoft ou de fontes autorizadas. Determinados upgrades, serviços de suporte, entre outros, poderão 

ser oferecidos somente a usuários de software original da Microsoft. Para identificar o software original 

da Microsoft, visite o site howtotell.com.  

E. RECURSOS DE INTERNET; PRIVACIDA DE 

Os recursos de software a seguir usam protocolos de Internet, que enviam para a Microsoft (ou seus 

fornecedores ou prestadores de serviços) informações do computador, como o seu endereço de protocolo 

de Internet, tipo de sistema operacional, versão do navegador e nome e versão do software que estiver 

sendo usado, bem como o código de idioma do computador no qual o software foi instalado. A Microsoft 

usa essas informações para disponibilizar os recursos de Internet para você, de acordo com a Política de 

Privacidade do Office 2013, na página r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046. 

Alguns recursos de Internet poderão ser fornecidos posteriormente, pelo serviço Update da Microsoft.  

1. Consentimento para Serviços de Internet. Os recursos de software descritos abaixo e na Declaração 

de Privacidade do Office 2013 se conectam à Microsoft ou a sistemas de computador do provedor de 

serviços pela Internet. Em alguns casos, você não receberá uma notificação separada quando ocorrer 

essa conexão. Em alguns casos, você poderá optar por desativar esses recursos ou não usá-los. Para 

obter mais informações sobre esses recursos, consulte a Política de Privacidade do Office 2013 na página 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046. A O USAR ESSES RECURSOS, VOCÊ 

AUTORIZA A TRA NSMISSÃO DESSAS INFORMAÇÕES.  A Microsoft não usa as informações para 

identificar nem contatar você.  

2. Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário (CEIP). Este software usa o CEIP. O CEIP 

envia a Microsoft informações anônimas sobre o hardware e sobre o uso do software. Não utilizamos 

essas informações para identificar nem entrar em contato com você. O CEIP também baixará 

periodicamente um pequeno arquivo no seu computador. Esse arquivo nos ajuda a coletar informações 

sobre problemas que você possa enfrentar durante o uso do software. Quando estiverem disponíveis, 

novas informações de ajuda sobre os erros também poderão ser automaticamente enviadas. Para saber 

mais sobre CEIP, visite o site microsoft.com/products/ceip/PT-BR/privacypolicy.mspx. 

3. Recursos e Conteúdo Online. Certos recursos incluídos no software podem recuperar conteúdo online 

da Microsoft e fornecê-lo a você. Certos recursos também podem permitir que você procure e acesse 

informações online. Exemplos desses recursos incluem clip-art, modelos, treinamento online, assistência 

e ajuda online e o Outlook Weather on the Calendar. Se você salvar um modelo fornecido pelo  site 

Office.com, as informações serão enviadas pela Internet à Microsoft, por exemplo, informações que 

identificam o modelo, mas nenhum documento específico criado usando o modelo. Essas informações são 

usadas para fornecer conteúdo solicitado por você e aprimorar nossos serviços. Você poderá optar por 

não usar esses recursos e conteúdo online. Para obter mais informações, consulte a Política de 

Privacidade do Office 2013 pelo link fornecido no final deste contrato.  

4. Cookies. Se você optar por usar recursos online no software, como assistência e ajuda online e 

modelos, cookies poderão ser definidos. Para aprender a bloquear, controlar e excluir cookies, leia a 

seção de cookies da Política de Privacidade do Office 2013 pelo link no final deste contrato.  

5. Office 2013 no Windows 8. Se você estiver executando o software em um computador com o 

Windows 8 e tiver ativado recursos e conteúdo online do software, ao fazer login no Windows 8 com uma 

conta da Microsoft, você fará login automaticamente no software com essa mesma conta. Dessa forma, 



 

 

você poderá armazenar e acessar arquivos online no SkyDrive e aproveitar o Office Roaming Service sem 

fornecer novamente o nome do usuário e a senha da Microsoft. Para obter mais informações sobre login 

no software com uma conta da Microsoft e o Office Roaming Service, consulte a Política de Privacidade 

do Office 2013 pelo link no final deste contrato.  

6. Certificados Digitais. O software usa certificados digitais. Esses certificados digitais confirmam a 

identidade dos usuários de Internet que enviam informações criptografadas X.509 padrão. Eles também 

podem ser usados para assinar digitalmente arquivos e macros, bem como para verificar a integridade 

e a origem do conteúdo dos arquivos. O software acessa certificados e atualiza as listas de revogação de 

certificados usando a Internet, quando disponível.  

7. Atualização Automática. O software com a tecnologia Click-to-Run poderá solicitar periodicamente 

a verificação junto à Microsoft com relação a atualizações e suplementos para o software. Caso forem 

encontrados, tais atualizações e suplementos poderão ser baixados automaticamente e instalados no 

computador licenciado.  

8. Uso de Informações. A Microsoft pode usar as informações do computador, os relatórios de erros 

e os relatórios de malware para aprimorar seus serviços e software. Pode ainda compartilhar essas 

informações com terceiros, como fornecedores de hardware e software. Estes poderão usá-las para 

aprimorar seus produtos executados com software da Microso ft. 

9. Uso Indevido dos Serviços de Internet. Você não poderá usar esses serviços de maneira que possa 

danificá-los ou prejudicar seu uso por outros. Você não poderá usar os serviços para tentar obter acesso 

não autorizado a serviços, dados, contas ou redes por qualquer meio. 

10. Gerenciamento de Direitos de Informação. O software contém um recurso que permite criar 

conteúdo que não pode ser impresso, copiado nem enviado para terceiros sem sua permissão.  Talvez 

seja necessário se conectar à Microsoft para usar esse recurso pela primeira vez e se reconectar à 

Microsoft periodicamente para atualizar esse recurso. Para obter mais informações, visite o site 

o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1046. É possível optar por não usar esse recurso. 

11. Office Roaming Service. Se você optar por fazer login no software com a sua conta da Microsoft, 

ativará o Office Roaming Service. Com a ativação do Office Roaming Service, determinadas configurações 

(inclusive sua lista Documentos Usados mais Recentemente, seu dicionário personalizado e temas visuais) 

são enviadas pela Internet aos servidores da Microsoft, nos quais elas ficarão armazenadas e serão 

baixadas para o seu computador na próxima vez em que você fizer login no software com a conta da 

Microsoft. Para obter mais informações sobre o Office Roaming Service, consulte a Política de Privacidade 

do Office 2013 pelo link fornecido no final deste contrato.  

F. COMPROVA NTE DE LICENÇA  

1. Comprovante legítimo de licença. Caso você tenha adquirido o software em um pacote físico, o seu 

comprovante de licença será o selo do Certificado de Autenticidade da Microsoft com a chave de produto 

legítimo que a acompanha, bem como o seu comprovante de compra. Caso você tenha adquirido e 

baixado o software online, o seu comprovante de licença será a chave de produto legítimo ou PIN da 

Microsoft para o software que você recebeu com a compra, bem como o seu comprovante de compra de 

um fornecedor eletrônico autorizado de software legítimo da Microsoft. O comprovante de compra pode 

estar sujeito à verificação pelos registros do seu revendedor.  

2. Licença de Atualização ou Conversão. Se você atualizar ou converter o software, o seu comprovante 

de licença será identificado  

 pelo comprovante de licença legítimo da versão anterior do software da Microsoft que você 

atualizou ou converteu e 

 pelo comprovante de licença legítimo da versão posterior do software da Microsoft que você 

atualizou ou converteu.  

Para identificar o software original da Microsoft, visite o site howtotell.com.  

 



 

 

G. VERSÕES DE DIREITOS LIMITA DOS  

Algumas versões do software, como “Not for Resale” (Revenda Proibida) e “Academic Edition” ou 

“University Edition”, são distribuídas para fins limitados. Você não pode vender o software marcado como 

“NFR” ou “Not for Resale” (Revenda Proibida) e deverá ser um Usuário Educacional Qualificado para usar 

o software marcado como “University”, “Academic Edition” ou “AE” (Edição Acadêmica). Se você quiser 

saber mais sobre o software acadêmico ou quiser descobrir se você é um Usuário Educacional 

Qualificado, visite o site microsoft.com/education ou entre em contato com a afiliada Microsoft em seu 

país para obter mais informações. O software “Academic” ou “University” não poderá ser usado para 

atividades comerciais, sem fins lucrativos nem geradoras de renda.  

H. SOFTWARE HOME A ND STUDENT  

O software “Home and Student Edition” não poderá ser usado para atividades comerciais, sem fins 

lucrativos nem geradoras de renda.  

I. JAPÃO 

Se você morar no Japão ou tiver adquirido o software enquanto morava lá, nós concederemos a você os 

seguintes direitos sob nossas licenças:  

1. “PIPC.” Para o software marcado como “PIPC”, você poderá instalar e executar uma cópia do 

software em um computador licenciado, para uso por uma pessoa por vez, mas somente se você cumprir 

todos os termos deste contrato. Nossa licença de software é consignada em caráter permanente ao 

computador licenciado. 

2. Edições diferentes da PIPC. Você poderá instalar e executar uma cópia do software em um 

computador licenciado (o primeiro computador licenciado), mas somente se você cumprir todos os 

termos deste contrato. Desde que você cumpra todos os termos deste contrato, você poderá instalar 

outra cópia do software em um segundo computador licenciado para uso pelo usuário principal do 

primeiro computador licenciado. Você pode fazer uma única cópia do software para fins de backup e usá-

la conforme descrito abaixo. Você pode transferir o software para outro computador que pertence a você. 

Você também poderá transferir o software (junto com a licença) para um computador que pertença a 

outra pessoa se a) você for o primeiro usuário licenciado do software e b) o novo usuário concordar com 

os termos deste contrato. Para fazer a transferência, você deverá transferir a mídia original, o Certificado 

de Autenticidade, a chave do produto (Product Key) e o comprovante de compra diretamente à outra 

pessoa, sem reter nenhuma cópia do software. Você pode usar a cópia de backup que nós o autorizamos 

a fazer ou a mídia com a qual o software vem para transferir o software. Sempre que você transferir o 

software para um novo computador, você deverá remover o software do computador anterior . Você não 

pode transferir o software para compartilhar licenças entre os computadores.  

As restrições de uso não comercial para o software com edições Academic, University ou Home and Student 

não se aplicam ao seu caso se você morar no Japão ou tiver adquirido o software enquanto morava lá.  

J. SOFTWARE MILITA RY APPRECIA TION  

Para licenciar um software marcado como edição “Military Appreciation”, é preciso que você seja um 

“Usuário Militar Qualificado”. Para ser um Usuário Militar Qualificado nos Estados Unidos, você deve ser 

um cliente autorizado do Armed Services Exchanges, de acordo com os estatutos e regulamentos federais 

aplicáveis dos EUA. O software com edição Military Appreciation não está licenciado para uso em 

quaisquer atividades comerciais, não lucrativas nem geradoras de renda.  

K. SOFTWARE CA NA DIA N FORCES  

Para licenciar um software marcado como edição “Canadian Forces”, é preciso que você seja um “Cliente 

Autorizado CANEX”. Para ser um Cliente Autorizado CANEX, você deve ser  

  Membro do serviço militar das Forças Armadas Canadenses (CF) ou seu cônjuge;   



 

 

  Membro da Reserva das Forças Armadas Canadenses;  

 Veterano das Forças Armadas Canadenses ou funcionário civil do DND (Departamento de Defesa 

Nacional) no recebimento de aposentadoria do DND;  

  Funcionário em tempo integral ou meio período do NPF (Fundo Não Público) ou DND e/ou seu 

cônjuge;  

  Concessionária CANEX (somente diretores);  

  Equipe militar estrangeira qualificada;  

  Funcionário aposentado do NPF no recebimento de aposentadoria;   

  Funcionário em tempo integral dos fornecedores da Alternative Service Delivery (ASD);   

  Viúva(o) de membro das Forças Armadas Canadenses recebendo benefícios garantidos pela Child 

Family Services Act (Lei de Serviços à Família e à Criança), pela Defense Services Pension 

Contribution Act (Lei de Contribuição para Aposentadoria dos Serviços de Defesa), pela Pension 

Act (Lei de Aposentadoria) ou pela War Veterans Allowance Act (Lei de Auxílio aos Veteranos de 

Guerra);  

  Membro do Corpo de Funcionários do Governo Canadense residente ou empregado em uma 

base/esquadra ou  

  Membro da Real Polícia Montada do Canadá.  

O software com edição Canadian Forces não está licenciado para uso em quaisquer atividades comerciais, 

não lucrativas nem geradoras de renda.  

L. SOFTWARE DE PROGRA MA HOME USE.  

Para usar um software marcado como “Programa Home Use”, é preciso que você seja um “Usuário do 

Programa Home Use”. Para ser um Usuário do Programa Home Use, você deve ser:  

  funcionário de uma organização que tenha um contrato com o Licenciamento por Volume da 

Microsoft com Software Assurance e  

  usuário de uma cópia licenciada do software, ou de um produto que inclua o software, com 

Software Assurance ativo.  

M. REQUISITOS DE LICENCIA MENTO E/OU DIREITOS DE USO A DICIONA IS 

1. Programas de Terceiros. O software poderá incluir programas de terceiros que a Microsoft, não 

o terceiro, licencie para você de acordo com este contrato. As notificações, se houver, relativas ao 

programa de terceiros serão incluídas apenas para fins informativos.  

2. Componentes de Fonte. Durante a execução do software, é possível usar suas fontes para exibir e 

imprimir conteúdo.Você pode baixar as fontes temporariamente para uma impressora ou outro dispositivo 

de saída para imprimir conteúdo e incorporar fontes a conteúdo, conforme permitido pelas restrições de 

incorporação das fontes.  

3. Elementos de Mídia. A Microsoft concede a você uma licença para copiar, distribuir, executar e exibir 

elementos de mídia (imagens, clip-art, animações, sons, música, videoclipes, modelos e outras formas de 

conteúdo) incluídos no software em projetos e documentos, no entanto, é vetado: (i) vender, licenciar ou 

distribuir cópias de quaisquer elementos de mídia separadamente ou como um produto se o valor 

principal do produto for os elementos de mídia; (ii) conceder aos seus clientes direitos para licenciar ou 

distribuir os elementos de mídia; (iii) licenciar ou distribuir para fins comerciais os elementos de mídia 

que incluam a representação de pessoas, governos, logotipos, marcas comerciais ou emblemas que 

possam ser identificados ou usar esses tipos de imagens de modo que possa implicar endosso ou 

associação com seu produto, entidade ou atividade ou (iv) criar trabalhos obscenos ou escandalosos 

usando os elementos de mídia. Outros elementos de mídia, acessíveis no Office.com ou em outros sites 

por meio dos recursos do software, são regidos pelos termos contidos nesses s ites. 



 

 

4. Pacotes de Idiomas e Ferramentas de Revisão. Se você adquirir um pacote de idiomas, pacote de 

interface de idiomas ou ferramenta de revisão que ofereça suporte à versão adicional do idioma para 

o software, poderá usar os idiomas adicionais incluídos naquele pacote ou ferramenta. Eles fazem parte 

do software e não podem ser usados separadamente.  

5. Avaliação e Conversão. Uma parte do software ou o software inteiro pode ser licenciado por um 

período de avaliação. Seus direitos de uso do software de avaliação estão limitados ao período de avaliação. 

O software de avaliação e a extensão do período de avaliação são determinados durante o processo de 

ativação. Você pode ter a opção de converter seus direitos de avaliação para direitos de assinatura ou 

direitos permanentes. As opções de conversão serão apresentadas a você na expiração do período de 

avaliação. Após a expiração de qualquer período de avaliação sem conversão, a maioria dos recursos do 

software de avaliação irá parar de funcionar. O SOFTWARE DE AVALIAÇÃO É LICENCIA DO “NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRA” E VOCÊ ASSUME INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-LO. A 

MICROSOFT NÃ O OFERECE NENHUMA GARA NTIA OU CONDIÇÃ O EXPRESSA. VOCÊ PODE TER 

DIREITOS ADICIONA IS DE CLIENTE CONCEDIDOS SOB SUAS LEIS LOCAIS QUE NÃ O PODEM 

SER ALTERADAS POR ESTE CONTRA TO. ATÉ A EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS LOCA IS, A 

MICROSOFT EXCLUI AS GARA NTIAS IMPLÍCITAS DE PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, 

ADEQUA ÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃ O VIOLAÇÃO. 

6. Software de Assinatura. Se você possuir a licença do software por assinatura, seus direitos de uso do 

software estarão limitados ao período de assinatura. Você pode ter a opção de estender sua assinatura 

ou convertê-la em uma licença permanente. Se ampliar sua assinatura, você poderá continuar usando 

o software até o final do período estendido da assinatura. Consulte as telas de ativação do software ou 

outros materiais fornecidos para obter detalhes sobre a assinatura. Após a expiração da assinatura, 

a maioria dos recursos do software irá parar de funcionar. 

N. RESTRIÇÕES GEOGRÁ FICAS E DE EXPORTAÇÃO 

Se houver uma região geográfica indicada na embalagem do software, você poderá ativá-lo somente 

nessa região. Você também deverá estar em conformidade com todas as leis e os regulamentos nacionais 

e internacionais de exportação aplicáveis ao software, que incluem restrições de destinos, usuários finais 

e uso final. Para obter mais informações sobre restrições geográficas e de exportação, visite a página 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 and microsoft.com/exporting.  

O. PROCEDIMENTOS DE SUPORTE E REEMBOLSO 

A Microsoft fornece serviços de suporte limitados ao software devidamente licenciado conforme descrito 

na página support.microsoft.com/common/international.aspx.  

Se você estiver procurando um reembolso e não puder obter um no local de aquisição do software, entre 

em contato com a Microsoft para obter informações sobre as políticas de reembolso da Microsoft.  

Consulte a página microsoft.com/worldwide ou, na América do Norte, ligue para (800) MICROSOFT ou 

consulte a página microsoft.com/info/nareturns.htm.  

P. ACORDO INTEGRA L 

Este contrato (junto com os termos que acompanham os suplementos, as atualizações e os serviços de 

software que são fornecidos pela Microsoft e que são usados por você) e os termos contidos nos links da 

Web listados neste contrato representam o acordo integral do software e quaisquer suplementos, 

atualizações e serviços (a menos que a Microsoft forneça outros termos com tais suplementos, 

atualizações ou serviços). Você poderá analisar este contrato após a execução do seu software, 

acessando a tela de Ajuda do software e clicando no link dos Termos de Licença de Software da Microsoft 

ou visitando a página microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx.  Você 

também poderá analisar os termos em qualquer um dos links neste contrato, digitando as URLs na barra 

de endereços do navegador, sendo que você concorda em fazê-lo. Você concorda que, para cada serviço 

que seja regido pelo contrato e também pelos termos específicos contidos em links neste contrato, você 

lerá os termos do serviço antes de usá-lo. Você compreende que, com o uso deste serviço, você aceita 

este contrato e os termos vinculados.  Este contrato também fornece links informativos. Os links com os 



 

 

termos que vinculam você e a Microsoft são:  

· r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046 (Política de Pr ivacidade do Office 

2013) 

· go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261245 (Procedimento de Arbitragem) 



 

 

GA RA NTIA LIMITA DA DE VAREJO\  

A Microsoft fornece uma garantia limitada para este software? Sim, que não seja para o 

software de avaliação, que é licenciado “no estado em que se encontra” e sem garantias e 

condições expressas. A Microsoft garante que o software adequadamente licenciado será executado 

em plena conformidade com o que está descrito em qualquer material da Microsoft fornecido com o 

software. Esta garantia limitada não abrange problemas causados por você, decorrentes da não 

observância das nossas instruções ou causados por eventos além do controle razoável da Microsoft. A 

garantia limitada será iniciada quando o primeiro usuário da sua cópia do software adquirir essa cópia e 

durará por um ano. Quaisquer suplementos, atualizações ou software de substituição que você possa 

receber da Microsoft, durante um ano, também estarão cobertos, mas somente durante o restante desse 

período de um ano ou por 30 dias, o que for maior. A transferência do software não estenderá o prazo 

da garantia limitada. A Microsoft não oferece outras garantias nem condições contratuais. A 

MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARA NTIA S IMPLÍCITAS, INCLUSIVE A QUELAS 

RELACIONA DAS AOS PADRÕES DE COMERCIALIZA ÇÃO, ADEQUA ÇÃO A UMA FINALIDA DE 

ESPECÍFICA E NÃ O VIOLAÇÃ O. SE A SUA LEI LOCAL NÃ O PERMITIR A EXCLUSÃ O DE 

GA RA NTIAS IMPLÍCITA S PELA MICROSOFT, NESSE CASO, TODAS AS GARA NTIAS 

IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES SERÃ O APLICÁVEIS APENA S DURA NTE O PRAZO DESTA 

GA RA NTIA LIMITA DA E ESTARÃ O LIMITA DAS NA MEDIDA PERMITIDA PELA SUA LEI LOCAL. 

SE A SUA LEI LOCAL EXIGIR UM PRAZO MA IOR DE GARA NTIA LIMITA DA, APESAR DO 

CONTRA TO, UM PRA ZO MAIS LONGO SERÁ APLICADO, MAS VOCÊ PODERÁ OBTER SOMENTE 

OS RECURSOS DESCRITOS NESTE CONTRA TO. Uma seção próxima ao final deste contrato explica 

como você pode fazer uma reclamação de acordo com a garantia limitada.  

Apenas para a Austrália: Nossas mercadorias vêm com garantias que não podem ser 

excluídas mediante a Lei de Consumo Australiana. Você está qualificado para uma 

substituição ou reembolso por uma falha significat iva e compensação por qualquer outra 

perda ou dano razoavelmente previsto. Você também está qualificado para ter as 

mercadorias reparadas ou subst ituídas se elas não tiverem uma qualidade aceitável, e a 

falha não representar uma soma para uma falha significat iva.  

E se a Microsoft violar a garantia? Se a Microsoft violar sua garantia limitada, seu único recurso 

será o reparo ou a substituição do software. Nós também temos a opção de reembolsá-lo pelo preço 

pago pelo software em vez de repará-lo ou substituí-lo. Antes de reembolsar, você deverá desinstalar 

o software e devolvê-lo para a Microsoft com o comprovante de compra.  

E se a Microsoft violar qualquer parte deste contrato? SE VOCÊ TIVER QUALQUER DIREITO 

PARA SER INDENIZA DO POR DA NOS PELA MICROSOFT, PODERÁ PLEITEA R APENA S 

INDENIZA ÇÕES POR DA NOS DIRETOS ATÉ O VALOR PA GO PELO SOFTWARE. NÃ O SERÁ 

POSSÍVEL PLEITEAR INDENIZA ÇÕES POR NENHUM OUTRO DA NO, INCLUSIVE POR LUCROS 

CESSA NTES, DA NOS CONSEQUENCIA IS, ESPECIA IS, INDIRETOS OU INCIDENTA IS. As 

limitações e exclusões de danos neste contrato se aplicarão mesmo se o reparo, a substituição ou o 

reembolso do software não compensar plenamente quaisquer perdas ou se a Microsoft souber ou tenha 

sido avisada da possibilidade de danos. ALGUNS ESTA DOS E PA ÍSES NÃ O PERMITEM A EXCLUSÃ O 

OU A LIMITA ÇÃO DE DA NOS INCIDENTA IS, CONSEQUENCIA IS OU DE OUTRA NA TUREZA; 

PORTA NTO, ESSAS LIMITA ÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODERÃ O NÃ O SE APLICA R AO SEU 

CASO. SE SUA LEI LOCAL PERMITIR QUE VOCÊ RECUPERE OUTROS DA NOS DA MICROSOFT, 

MESMO QUE NÓS NÃ O LHE DERMOS PERMISSÃO, VOCÊ NÃ O PODERÁ RECUPERAR MA IS DO 

QUE PA GOU PELO SOFTWARE.  

PROCEDIMENTOS DE GA RA NTIA  

É necessário ter o comprovante de compra do serviço sob garantia limitada.  

1. Estados Unidos e Canadá. Para o serviço de garantia limitado ou para obter informações sobre 

como obter um reembolso para o software adquirido nos Estados Unidos e Canadá, entre em contato 

com a Microsoft pelo telefone em (800) MICROSOFT; pelo correio mandando uma carta para Microsoft 



 

 

Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ou visite a página 

microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Europa, Oriente Médio e África. Se você adquiriu o software na Europa, no Oriente Médio ou na 

África, a Microsoft Ireland Operations Limited faz a garantia limitada. Para fazer uma reivindicação sob a 

garantia limitada, você deverá entrar em contato com a Microsoft Ireland Operations Limited, Customer 

Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland 

ou com a afiliada Microsoft que opera em seu país (consulte a página microsoft.com/worldwide). 

3. Austrália. Se você adquiriu o software na Austrália, entre em contato com a Microsoft para fazer uma 

reivindicação pelo telefone 13 20 58 ou pelo correio em Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde 

NSW 2113 Australia.  

4. Outros Países. Se você adquiriu o software em outro país, entre em contato com a afiliada Microsoft 

que opera em seu país (consulte a página microsoft.com/worldwide). 

  



 

 

TERMOS DE LICENÇA PARA OEM 

  

Agradecemos pela sua escolha de um computador com o Microsoft Office 2013 pré-instalado. O presente 

instrumento é um contrato de licença celebrado entre você e o fabricante de computadores ou o 

instalador de software que distribui o Microsoft Office 2013 com o computador. Este contrato descreve 

seus direitos de usar o software Office 2013. Para sua conveniência, organizamos este contrato em duas 

partes. A primeira parte inclui termos introdutórios; os Termos Adicionais e Garantia Limitada, 

apresentados em seguida, contêm mais detalhes. É necessário analisar todo o contrato, inclusive todos 

os termos vinculados, porque todos são importantes e juntos criam este contrato que se aplica a você.  

É possível analisar os termos vinculados colando o link direto na janela do navegador. OS TERMOS 

ADICIONA IS CONTÊM UMA CLÁ USULA DE ARBITRA GEM LEGA L E UMA RENÚNCIA A AÇÕES 

COLETIVAS. SE VOCÊ MORA NOS EUA , ELAS A FETARÃO SEUS DIREITOS DE RESOLVER UMA 

CONTROVÉRSIA COM O FA BRICA NTE OU O INSTA LADOR OU COM A MICROSOFT, 

PORTA NTO, É NECESSÁRIO LÊ-LAS COM ATENÇÃ O.  

AO ACEITAR ESTE CONTRA TO OU USAR O SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM TODOS ESTES 

TERMOS E APROVA A TRA NSMISSÃO DE DETERMINA DAS INFORMAÇÕES DURA NTE A 

ATIVAÇÃO E PARA RECURSOS DO SOFTWA RE BASEADOS NA INTERNET.  SE VOCÊ NÃ O 

ACEITA R NEM CUMPRIR ESTES TERMOS, NÃ O PODERÁ USAR O SOFTWARE NEM SEUS 

RECURSOS. Nesse caso, você poderá entrar em contato com o fabricante ou o instalador para se 

informar sobre a respectiva política de devolução e devolver o software ou o computador em troca de 

um reembolso ou crédito de acordo com essa política. Você deverá acatar essa diretiva que, em troca de 

um reembolso ou crédito, poderá exigir que você devolva o software com o computador inteiro no qual 

o software está instalado.  

Como posso usar o software? O software é licenciado, não vendido. De acordo com este contrato, 

concedemos a você o direito de executar somente uma cópia no computador com o qual você adquiriu 

o software (o computador licenciado), para uso por apenas uma pessoa por vez, mas somente se você 

cumprir todos os termos deste contrato. Nossa licença de software é consignada em caráter permanente 

ao computador licenciado. Consulte os Termos Adicionais para licenças e condições específicas para 

determinados países, Versões de Direitos Limitados e Edições Especiais do software. Os componentes 

do software são licenciados como uma única unidade.  Você não poderá separar nem virtualizar os 

componentes nem instalá-los em diversos computadores. O software pode incluir mais de uma versão, 

como de 32 e 64 bits, e você poderá usar somente uma versão por vez. Salvo o uso permitido descrito 

em “Acesso Remoto” a seguir, esta licença se destina ao uso direto do software somente por meio dos 

mecanismos de entrada do computador licenciado, como teclado, mouse ou tela sensível ao toque.  Não 

é permitida a instalação do software em um servidor ou para uso por outros computadores ou 

dispositivos conectados ao servidor por uma rede interna ou externa. O software também não está 

licenciado para hospedagem comercial. Para obter mais informações sobre cenários de vários usuários 

e virtualização, consulte os Termos Adicionais.  

Como obter uma cópia de backup? Você pode solicitar ou baixar uma cópia de backup do software 

no site microsoft.com/office/backup. Mas não poderá distribuir a cópia de backup do so ftware. Ela pode 

ser usada apenas para reinstalar o software no computador licenciado.  

Posso transferir o software para outro computador ou usuário ? Você não pode transferir o 

software para outro computador ou usuário. Você pode transferir o software diretamente a um terceiro 

somente conforme instalado no computador licenciado, com o selo do Certificado de Autenticidade e este 

contrato. Antes da transferência, essa parte deverá concordar que este contrato valerá para a 

transferência e o uso do software. É vedada a retenção de quaisquer cópias. 

Como a ativação pela Internet funciona? A ativação associa o uso do software a um computador ou 

dispositivo específico. Durante a ativação, o software entrará em contato com a Microsoft ou sua afiliada 

automaticamente, a fim de confirmar se a licença está associada ao computador licenciado. Esse 

processo é chamado “ativação”. Como a ativação tem como objetivo identificar alterações não 

autorizadas às funções de licenciamento ou de ativação do software, bem como evitar o uso não 



 

 

licenciado deste, você não terá o direito de usar o serviço e o software depois do tempo 

permitido para at ivação e não será possível ignorar nem contornar a ativação. Se você não 

inseriu uma chave de produto durante o período permitido para ativação, a maioria dos recursos do 

software parará de funcionar. 

O software coleta minhas informações pessoais ? Se você conectar o computador à Internet, 

alguns recursos do software poderão se conectar à Microsoft ou aos sistemas de computador do services 

provider para enviar ou receber informações. Nem sempre você receberá uma notificação separada 

quando ocorrer essa conexão. Se você optar por usar qualquer um desses recursos, concordará em 

enviar ou receber essas informações ao usar esse recurso. É possível desativar muitos desses recursos 

ou optar por não usá-los.  

Como a Microsoft usa suas informações? A Microsoft usa as informações coletadas por meio dos 

recursos do software para atualizar ou consertar o software e melhorar seus produtos e serviços.  Em 

determinadas circunstâncias, a Microsoft também as compartilha com outros.  Por exemplo, a Microsoft 

compartilha relatórios de erros com fornecedores de hardware e software relevantes, de forma que eles 

possam usar as informações para aperfeiçoar seus produtos executados com produtos Microsoft. Você 

concorda com o uso e a divulgação das informações por parte da Microsoft, conforme descrito na nossa 

Política de Privacidade, na página r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046. 

A que é aplicado este contrato? Este contrato (incluindo todos os termos de licença impressos que 

acompanham o software) se aplica ao software, à mídia na qual o software é fornecido (se houver) e a 

todas as atualizações, complementos e serviços da Microsoft para o software, a menos que haja outros 

termos para eles.  

Há algo que eu não possa fazer com o software? Sim. Como o software é licenciado, não vendido, 

o fabricante ou o instalador e a Microsoft reservam-se todos os direitos não expressamente concedidos 

neste contrato, por exemplo, os direitos previstos nas leis de propriedade intelectual. Especificamente, 

esta licença veta e não lhe concede nenhum direito de: publicar, copiar (além da cópia de backup 

permitida), alugar, arrendar ou empresar o software; transferir o software (exceto conforme permitido 

neste contrato); tentar contornar medidas de proteção técnicas no software; fazer engenharia reversa, 

descompilar ou desmontar o software, salvo se as leis do local no qual você reside o permitirem, mesmo 

em contraposição a este contrato. Nesse caso, você poderá executar somente as ações permitidas pela 

lei. Ao usar os recursos baseados na Internet, você não poderá usar esses recursos de nenhuma forma 

que interfira no uso deles por outras pessoas nem tentar obter acesso a nenhum serviço, dado, conta ou 

rede de forma não autorizada.  

E a atualização ou conversão do software? Se você instalar o software licenciado sob este contrato 

como uma atualização ou conversão para o software existente adquirido com o computador licenciado, a 

atualização ou conversão substitui o software original que você está atualizando ou convertendo . Você 

não detém nenhum direito sobre o software original depois de ter atualizado e não poderá continuar a 

usá-lo nem transferi-lo de nenhuma forma. Este contrato rege seus direitos para usar o software de 

atualização e substitui o contrato para o software do qual você fez a atualização.  

TERMOS ADICIONA IS 

A. DIREITOS DE LICENÇA E CENÁ RIOS DE VÁRIOS USUÁ RIOS 

1. Computador. Neste contrato, “computador” significa um sistema de hardware (físico ou virtual) com 

um dispositivo de armazenamento capaz de executar o software. Uma partição de hardware ou um blade 

é considerado um computador.  

2. Várias Conexões ou Conexões Agrupadas. É vetado o uso do hardware ou do software para várias 

conexões ou conexões agrupadas ou para permitir que vários usuários ou computadores e dispositivos 

acessem ou usem o software indiretamente por meio do computador ou do dispositivo licenciado.  

3. Uso em um Ambiente Virtualizado. Se você usar um software de virtualização, inclusive client hyper-

v, para criar um ou mais computadores virtuais em um único sistema de hardware de computador, cada 



 

 

computador virtual e o computador físico serão considerados computadores separados para os fins deste 

contrato. Esta licença permite usar apenas uma cópia do software para uso em um computador, seja este 

físico ou virtual. Se você desejar usar o software em mais de um computador, deverá obter cópias 

separadas do software e uma licença para cada uma delas. Conteúdo protegido por tecnologia de 

gerenciamento de direitos digitais ou outra tecnologia de criptografia de unidade de disco de volume 

completo pode se tornar menos seguro em um ambiente virtualizado.  

4. Acesso Remoto. O usuário principal do computador licenciado é o “usuário principal”. O usuário 

principal poderá acessar e usar remotamente o software instalado no computador ou dispositivo 

licenciado de qualquer outro computador ou dispositivo, desde que o software instalado no computador 

ou dispositivo licenciado não esteja sendo usado de forma não remota, simultaneamente, por outro 

usuário. Como exceção, você poderá permitir que outros acessem o software simultaneamente apenas 

para lhe fornecer suporte técnico.  

B. ARBITRA GEM LEGA L E RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS 

1. Aplicação. Esta Seção B se aplica a qualquer controvérsia, COM EXCEÇÃ O DE CONTROVÉRSIAS 

RELACIONA DAS À IMPOSIÇÃ O OU À VALIDADE DE SEUS DIREITOS DE PROPRIEDA DE 

INTELECTUA L, DO FA BRICA NTE, DO INSTALA DOR OU DE UM DE NOSSOS LICENCIA NTES. 

Controvérsia significa qualquer controvérsia, ação ou outra disputa entre você e o fabricante ou o 

instalador ou entre você e a Microsoft, referente ao software (incluindo seu preço) ou a este contrato, 

seja com base em contrato, garantia, ato ilícito extracontratual, estatuto, regulamento, mandato ou 

qualquer outra base legal equitativa. O termo “Controvérsia” assumirá o significado mais amplo possível 

previsto em lei.  

2. Notificação de Controvérsia. No caso de uma controvérsia, você, o fabricante ou o instalador deverá 

fornecer à outra parte uma Notificação de Controvérsia, que se trata de uma declaração por escrito do 

nome, endereço e informações de contato da parte fornecedora da notificação, os fatos que originaram 

a controvérsia e a medida solicitada. A notificação deverá ser enviada pelo correio americano ao 

fabricante ou ao instalador, ATTN: DEPARTAMENTO LEGAL. O fabricante ou o instalador enviará 

qualquer Notificação de Controvérsia ao seu endereço americano, se disponível, ou ao seu endereço de 

email. Você e o fabricante ou o instalador tentarão resolver qualquer controvérsia por meio de 

negociação informal em até 60 dias a partir da data de envio da Notificação de Controvérsia.  Expirados 

os 60 dias, você, o fabricante ou o instalador poderá iniciar a arbitragem. 

3. Tribunal de Pequenas Causas. Também será possível iniciar o litígio de qualquer controvérsia em 

tribunais de pequenas causas da sua cidade de residência ou do local da matriz do instalador ou do 

fabricante, se a controvérsia atender a todos os requisitos para ser ouvida em um tribunal de pequenas 

causas. Você poderá iniciar o litígio em um tribunal de pequenas causas tendo ou não primeiramente 

negociado de maneira informal.  

4. ARBITRAGEM LEGAL. SE VOCÊ E O FA BRICA NTE OU O INSTALADOR OU A MICROSOFT NÃ O 

RESOLVEREM A CONTROVÉRSIA POR NEGOCIA ÇÃ O INFORMA L OU EM UM TRIBUNA L DE 

PEQUENAS CA USAS, QUA LQUER OUTRO ESFORÇO PARA RESOLVÊ-LA SERÁ CONDUZIDO 

EXCLUSIVAMENTE POR ARBITRA GEM LEGA L. VOCÊ RENUNCIA A O DIREITO DE APRESENTA R 

LITÍGIOS (OU PARTICIPAR DE LITÍGIOS COMO PARTIDO OU MEMBRO DE CLASSE) 

REFERENTES A TODAS AS CONTROVÉRSIAS EM TRIBUNA L PERA NTE UM JUIZ OU JÚRI. Todas 

as controvérsias serão resolvidas diante de um árbitro neutro, cuja decisão será definitiva exceto por um 

direito limitado de apelação previsto na Lei de Arbitragem Federal (Federal Arbitration Act). Qualquer 

tribunal com jurisdição sobre partidos poderá aplicar a decisão do árbitro.  

5. RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS. QUA ISQUER PROCESSOS PARA RESOLVER OU 

APRESENTA R LITÍGIO REFERENTE A QUALQUER CONTROVÉRSIA EM QUALQUER FÓRUM 

SERÃ O CONDUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM UMA BASE INDIVIDUA L. NEM VOCÊ, O 

FA BRICA NTE, O INSTALADOR, NEM A MICROSOFT INICIA RÁ CONTROVÉRSIAS COMO AÇÃ O 

COLETIVA OU AÇÃO DA PROCURA DORIA GERAL PRIVA DA NEM PARTICIPARÁ DE QUALQUER 



 

 

OUTRO PROCESSO NO QUAL UMA DAS PARTES AJA OU PROPONHA A GIR EM UMA 

CAPACIDA DE REPRESENTA TIVA. NENHUMA ARBITRA GEM OU PROCESSO SERÁ COMBINA DO 

COM OUTRO SEM A PRÉVIA A UTORIZA ÇÃO POR ESCRITO DE TODAS AS PARTES COM TODAS 

AS ARBITRA GENS OU PROCESSOS A FETA DOS. 

6. Procedimento de Arbitragem. Qualquer arbitragem será conduzida pela American Arbitration 

Association (Associação de Arbitragem Americana) (a “AAA”), de acordo com suas Leis Comerciais de 

Arbitragem. Se você for um indivíduo e usar o software para uso pessoal ou doméstico, ou se o valor da 

controvérsia for US$ 75.000 ou menos, seja você ou não um indivíduo ou independentemente do seu uso 

do software, os Procedimentos Complementares da AAA para Controvérsias Relacionadas ao Cliente 

também se aplicarão. Para iniciar a arbitragem, envie um formulário Demanda das Regras Comerciais 

para Arbitragem (Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration) à AAA. Você pode solicitar uma 

audiência telefônica ou em pessoa seguindo as regras da AAA.  Em uma controvérsia que envolva US$ 

10.000 ou menos, qualquer audiência será telefônica, a menos que o árbitro tenha uma boa razão para 

conduzir uma audiência em pessoa. Para obter mais informações, visite o site adr.org ou telefone para 1-

800-778-7879. Você concorda em iniciar uma arbitragem somente na sua cidade de residência ou no 

local da matriz do fabricante ou do instalador. O fabricante ou o instalador concorda em iniciar uma 

arbitragem somente na sua cidade de residência. O árbitro poderá conceder indenizações para os 

mesmos danos para os quais um tribunal concederia indenizações a você individualmente.  O árbitro 

poderá conceder uma medida cautelar ou ação declaratória a você individualmente, e somente na 

medida necessária para atender ao seu requerimento judicial ou extrajudicial individual.  

7. Valores de Arbitragem e Incentivos. 

i. Controvérsias Envolvendo US$ 75.000 ou Menos. O fabricante ou o instalador reembolsará 

imediatamente seus valores do processo e pagará os valores e as despesas da AAA e do árbitro.  

Se você rejeitar a última oferta de acordo por escrito do fabricante ou do instalador feita antes da 

indicação do árbitro (“última oferta por escrito”), sua controvérsia passará por todas as fases até a 

decisão de um árbitro (denominada “sentença”), e se o árbitro lhe conceder um valor maior do que 

a última oferta por escrito, o fabricante ou o instalador lhe dará três incentivos:  (1) pagará a 

indenização da sentença ou US$ 1.000, o que for maior; (2) pagará duas vezes seus honorários 

advocatícios razoáveis, se houver, e (3) reembolsará todas as despesas (incluindo valores e custos 

de testemunhas especializadas) realizadas pelo seu advogado de forma razoável na investigação, 

preparação e inscrição de seu requerimento judicial ou extrajudicial na arbitragem. O árbitro 

determinará os valores. 

ii. Controvérsias Envolvendo Mais de US$ 75.000. As regras da AAA regerão o pagamento de 

valores do processo e os honorários e despesas da AAA e do árbitro.  

iii. Controvérsias Envolvendo Qualquer Valor. Em qualquer arbitragem iniciada por você, o 

fabricante ou o instalador pleiteará o reembolso dos honorários e despesas da AAA ou de seus 

valores do processo reembolsados somente se o árbitro considerar a arbitragem frívola ou iniciada 

para uma finalidade imprópria. Em qualquer arbitragem iniciada pelo fabricante ou instalador, ele 

pagará todos os honorários e despesas do processo, da AAA e do árbitro. Ele não pleiteará de você 

o reembolso dos honorários e despesas do advogado em nenhuma arbitragem. Honorários e 

despesas não são considerados para determinar o valor envolvido em uma controvérsia.  

8. É Necessário Ingressar com Requerimentos Judiciais ou Extrajudiciais ou Controvérsias no Prazo de 

um Ano. Na medida permitida por lei, é necessário ingressar no prazo de um ano com qualquer 

controvérsia ou requerimento judicial ou extrajudicial previsto neste contrato, ao qual se aplica a Seção 

B, em um tribunal de pequenas causas (Seção B.3) ou na arbitragem (Seção B.4). O período de um ano 

se inicia na primeira data em que é possível ingressar com o requerimento judicial ou extrajudicial ou 

controvérsia. Se você não ingressar com a controvérsia ou o requerimento no prazo de um ano, a 

controvérsia ou o requerimento será barrado permanentemente.  

9. Autonomia das Cláusulas. Se a renúncia a ações coletivas descrita na Seção B.5 for, parcial ou 



 

 

integralmente, considerada ilegal ou inexequível, a Seção B (arbitragem) não se aplicará a essas partes.  

Elas serão separadas e submetidas a um tribunal, e as partes remanescentes serão submetidas a 

arbitragem. Se qualquer outra cláusula da Seção B for considerada ilícita ou inexequível, ela será 

separada, e o restante da Seção B permanecerá em pleno vigor e efeito.  

10. Beneficiários Terceiros. A Microsoft Corporation não é uma parte neste contrato, mas é um 

beneficiário terceiro de seu contrato e do contrato do fabricante ou do instalador para resolver 

controvérsias por negociação informal ou arbitragem. Se a sua controvérsia for com a Microsoft, esta 

concordará em fazer tudo que o fabricante ou o instalador concordar em fazer na Seção B, e você 

concordará em fazer tudo relativo à Microsoft que a Seção B exigir em relação ao fabricante ou ao 

instalador. Envie uma Notificação de Controvérsia com a Microsoft à Microsoft Corporation, ATTN:  LCA 

ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Você poderá iniciar uma arbitragem 

ou um processo contra a Microsoft em um tribunal de pequenas causas na sua cidade de residência ou 

em King County, Washington.  

C. ESCOLHA DA LEI 

As leis do estado ou país no qual você reside regerão todos os requerimentos judiciais ou extrajudiciais e 

controvérsias deste contrato, inclusive requerimentos judiciais ou extrajudiciais por violação de contrato e 

previstos nas leis de defesa do consumidor do estado, leis de concorrência desleal, leis de garantia legal, 

de enriquecimento ilícito e atos ilícitos extracontratuais. Se você tiver adquirido o software em qualquer 

outro país, serão aplicadas as leis desse país. Este contrato descreve determinados direitos previstos em 

lei. Você poderá ter outros direitos, inclusive direitos do consumidor, previstos nas leis do seu estado ou 

país. Você também poderá ter direitos em relação à parte de quem o software foi adquirido.  Este 

contrato não alterará esses outros direitos se as leis do seu estado ou país não o permitirem.  

D. ATIVAÇÃO 

1. Mais Informações Sobre Como a Ativação Funciona. Durante a ativação, o software enviará 

informações sobre o software e seu computador à Microsoft. Essas informações incluem a versão, a 

versão da licença, o idioma e a chave de produto do software, o endereço do protocolo de Internet do 

computador e as informações derivadas da configuração de hardware do computador. Para obter mais 

informações sobre ativação, visite o site microsoft.com/piracy/activation.mspx. Se o computador 

licenciado estiver conectado à Internet, o software poderá se conectar automaticamente à Microsoft para 

ativação. Você também pode ativar o software manualmente pela Internet ou por telefone. Em qualquer 

caso, poderão ser cobradas as taxas aplicáveis pelo serviço de Internet e de telefone.  

2. Reativação. Algumas alterações nos componentes do seu computador ou do software podem exigir a 

sua reativação. 

3. Falha na Ativação. Durante a ativação online, se for determinado que as funções de licenciamento ou 

de ativação do software são falsificadas ou estão licenciadas indevidamente, a ativação não será 

executada. O software notificará você se a cópia instalada do software estiver indevidamente licenciada. 

Além disso, você poderá receber lembretes para obter uma cópia devidamente licenciada do software.  

4. Atualizações e Upgrades. Você só poderá obter upgrades ou atualizações para o software da 

Microsoft ou de fontes autorizadas. Determinados upgrades, serviços de suporte, entre outros, poderão 

ser oferecidos somente a usuários de software original da Microsoft. Para identificar o software original 

da Microsoft, visite o site howtotell.com.  

E. RECURSOS DE INTERNET; PRIVACIDA DE 

Os recursos de software a seguir usam protocolos de Internet, que enviam para a Microsoft (ou seus 

fornecedores ou prestadores de serviços) informações do computador, como o seu endereço de protocolo 

de Internet, tipo de sistema operacional, versão do navegador e nome e versão do software que estiver 

sendo usado, bem como o código de idioma do computador no qual o software foi instalado. A Microsoft 

usa essas informações para disponibilizar os recursos de Internet para você, de acordo com a Política de 

Privacidade do Office 2013, na página r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046. 



 

 

Alguns recursos de Internet poderão ser fornecidos posteriormente, pelo serviço Update da Microsoft.   

1. Consentimento para Serviços de Internet. Os recursos de software descritos abaixo e na Declaração 

de Privacidade do Office 2013 se conectam à Microsoft ou a sistemas de computador do provedor de 

serviços pela Internet. Em alguns casos, você não receberá uma notificação separada quando ocorrer 

essa conexão. Em alguns casos, você poderá optar por desativar esses recursos ou não usá-los. Para 

obter mais informações sobre esses recursos, consulte a Política de Privacidade do Office 2013 na página 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046. A O USAR ESSES RECURSOS, VOCÊ 

AUTORIZA A TRA NSMISSÃO DESSAS INFORMAÇÕES.  A Microsoft não usa as informações para 

identificar nem contatar você.  

2. Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário (CEIP). Este software usa o CEIP. O CEIP 

envia a Microsoft informações anônimas sobre o hardware e sobre o uso do software. Não utilizamos 

essas informações para identificar nem entrar em contato com você. O CEIP também baixará 

periodicamente um pequeno arquivo no seu computador. Esse arquivo nos ajuda a coletar informações 

sobre problemas que você possa enfrentar durante o uso do software. Quando estiverem disponíveis, 

novas informações de ajuda sobre os erros também poderão ser automaticamente enviadas. Para saber 

mais sobre CEIP, visite o site microsoft.com/products/ceip/PT-BR/privacypolicy.mspx. 

3. Recursos e Conteúdo Online. Certos recursos incluídos no software podem recuperar conteúdo online 

da Microsoft e fornecê-lo a você. Certos recursos também podem permitir que você procure e acesse 

informações online. Exemplos desses recursos incluem clip-art, modelos, treinamento online, assistência 

e ajuda online e o Outlook Weather on the Calendar. Se você salvar um modelo fornecido pelo site 

Office.com, as informações serão enviadas pela Internet à Microsoft, por exemplo, informações que 

identificam o modelo, mas nenhum documento específico criado usando o modelo. Essas informações 

são usadas para fornecer conteúdo solicitado por você e aprimorar nossos serviços. Você poderá optar 

por não usar esses recursos e conteúdo online. Para obter mais informações, consulte a Política de 

Privacidade do Office 2013 pelo link fornecido no final deste contrato.  

4. Cookies. Se você optar por usar recursos online no software, como assistência e ajuda online e 

modelos, cookies poderão ser definidos. Para aprender a bloquear, controlar e excluir cookies, leia a 

seção de cookies da Política de Privacidade do Office 2013 pelo link no final deste contrato.  

5. Office 2013 no Windows 8. Se você estiver executando o software em um computador com o 

Windows 8 e tiver ativado recursos e conteúdo online do software, ao fazer login no Windows 8 com uma 

conta da Microsoft, você fará login automaticamente no software com essa mesma conta. Dessa forma, 

você poderá armazenar e acessar arquivos online no SkyDrive e aproveitar  o Office Roaming Service sem 

fornecer novamente o nome do usuário e a senha da Microsoft. Para obter mais informações sobre login 

no software com uma conta da Microsoft e o Office Roaming Service, consulte a Política de Privacidade 

do Office 2013 pelo link no final deste contrato.  

6. Certificados Digitais. O software usa certificados digitais. Esses certificados digitais confirmam a 

identidade dos usuários de Internet que enviam informações criptografadas X.509 padrão.  Eles também 

podem ser usados para assinar digitalmente arquivos e macros, bem como para verificar a integridade e 

a origem do conteúdo dos arquivos. O software acessa certificados e atualiza as listas de revogação de 

certificados usando a Internet, quando disponível.  

7. Atualização Automática. O software com a tecnologia Click-to-Run poderá solicitar periodicamente 

a verificação junto à Microsoft com relação a atualizações e suplementos para o software. Caso forem 

encontrados, tais atualizações e suplementos poderão ser baixados automaticamente e instalados no 

computador licenciado.  

8. Uso de Informações. A Microsoft pode usar as informações do computador, os relatórios de erros 

e os relatórios de malware para aprimorar seus serviços e software. Pode ainda compartilhar essas 

informações com terceiros, como fornecedores de hardware e software. Estes poderão usá-las para 

aprimorar seus produtos executados com software da Microsoft.  

9. Uso Indevido dos Serviços de Internet. Você não poderá usar esses serviços de maneira que possa 

danificá-los ou prejudicar seu uso por outros. Você não poderá usar os serviços para tentar obter 



 

 

acesso não autorizado a serviços, dados, contas ou redes por qualquer meio.  

10. Gerenciamento de Direitos de Informação. O software contém um recurso que permite criar 

conteúdo que não pode ser impresso, copiado nem enviado para terceiros sem sua permissão. Talvez 

seja necessário se conectar à Microsoft para usar esse recurso pela primeira vez e se reconectar à 

Microsoft periodicamente para atualizar esse recurso. Para obter mais informações, visite o site 

o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1046. É possível optar por não usar esse recurso.  

11. Office Roaming Service. Se você optar por fazer login no software com a sua conta da Microsoft, 

ativará o Office Roaming Service. Com a ativação do Office Roaming Service, determinadas configurações 

(inclusive sua lista Documentos Usados mais Recentemente, seu dicionário personalizado e temas visuais) 

são enviadas pela Internet aos servidores da Microsoft, nos quais elas ficarão armazenadas e serão 

baixadas para o seu computador na próxima vez em que você fizer login no software com a conta da 

Microsoft. Para obter mais informações sobre o Office Roaming Service, consulte a Política de Privacidade 

do Office 2013 pelo link fornecido no final deste contrato.  

F. COMPROVA NTE DE LICENÇA  

Os elementos de uma licença válida incluem uma chave de produto original, a ativação bem-sucedida 

do software, um selo do Certificado de Autenticidade (COA) original da Microsoft e um comprovante de  

compra de um fornecedor de software Microsoft original. Uma licença válida também inclui um arquivo 

de ativação do Office instalado no computador por seu fabricante. Se houver um COA ou outro selo do 

Office, ele deverá ser afixado ao computador ou aparecer na embalagem do software do fabricante ou 

instalador ou nos periféricos adquiridos. Se você receber uma etiqueta de autenticidade separada do 

seu computador, ela não será um comprovante de licença.  

Para identificar o software original da Microsoft, visi te o site howtotell.com. 

G. SOFTWARE HOME A ND STUDENT  

O software “Home and Student Edition” não poderá ser usado para atividades comerciais, sem fins 

lucrativos nem geradoras de renda.  

H. JAPÃO 

As restrições de uso não comercial para o software com edições Home and Student não se aplicam ao 

seu caso se você morar no Japão ou tiver adquirido o software enquanto morava lá.  

 

I.  REQUISITOS DE LICENCIA MENTO E/OU DIREITOS DE USO A DICIONA IS 

1. Programas de Terceiros. O software poderá incluir programas de terceiros que a Microsoft, não 

o terceiro, licencie para você de acordo com este contrato. As notificações, se houver, relativas ao 

programa de terceiros serão incluídas apenas para fins informativos. 

2. Componentes de Fonte. Durante a execução do software, é possível usar suas fontes para exibir e 

imprimir conteúdo. Você pode baixar as fontes temporariamente para uma impressora ou outro 

dispositivo de saída para imprimir conteúdo e incorporar fontes a conteúdo, conforme permitido pelas 

restrições de incorporação das fontes.  

3. Elementos de Mídia. A Microsoft concede a você uma licença para copiar, distribuir, executar e 

exibir elementos de mídia (imagens, clip-art, animações, sons, música, videoclipes, modelos e outras 

formas de conteúdo) incluídos no software em projetos e documentos, no entanto, é vetado:  (i) 

vender, licenciar ou distr ibuir cópias de quaisquer elementos de mídia separadamente ou como um 

produto se o valor principal do produto for os elementos de mídia; (ii) conceder aos seus clientes 

direitos para licenciar ou distribuir os elementos de mídia; (iii) l icenciar ou distribuir para fins 

comerciais os elementos de mídia que incluam a representação de pessoas, governos, logotipos, 

marcas comerciais ou emblemas que possam ser identificados ou usar esses tipos de imagens de 

modo que possa implicar endosso ou associação com seu produto, entidade ou atividade ou (iv) 



 

 

criar trabalhos obscenos ou escandalosos usando os elementos de mídia. Outros elementos de mídia, 

acessíveis no Office.com ou em outros sites por meio dos recursos do software, são regidos pelos 

termos contidos nesses sites.  

4. Pacotes de Idiomas e Ferramentas de Revisão. Se você adquirir um pacote de idiomas, pacote de 

interface de idiomas ou ferramenta de revisão que ofereça suporte à versão adicional do idioma para 

o software, poderá usar os idiomas adicionais incluídos naquele pacote ou ferramenta. Eles fazem parte 

do software e não podem ser usados separadamente.  

5. Avaliação e Conversão. Uma parte do software ou o software inteiro pode ser licenciado por um 

período de avaliação. Seus direitos de uso do software de avaliação estão limitados ao período de 

avaliação. O software de avaliação e a extensão do período de avaliação são determinados durante 

o processo de ativação. Você pode ter a opção de converter seus direitos de avaliação para direitos de 

assinatura ou direitos permanentes. As opções de conversão serão apresentadas a você na expiração 

do período de avaliação. Após a expiração de qualquer período de avaliação sem conversão, a maioria 

dos recursos do software de avaliação irá parar de funcionar. O SOFTWA RE DE AVALIAÇÃO É 

LICENCIA DO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA ” E VOCÊ ASSUME INTEGRALMENTE O 

RISCO DE USÁ-LO. NEM O FA BRICA NTE NEM O INSTALADOR OU A MICROSOFT NÃ O 

OFERECE NENHUMA GA RA NTIA OU CONDIÇÃ O EXPRESSA. VOCÊ PODE TER DIREITOS 

ADICIONA IS DE CLIENTE CONCEDIDOS SOB SUAS LEIS LOCA IS QUE NÃ O PODEM SER 

ALTERADAS POR ESTE CONTRA TO. ATÉ A EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS LOCA IS, O 

FA BRICA NTE OU O INSTALADOR E A MICROSOFT EXCLUEM AS GARA NTIA S IMPLÍCITAS 

DE PADRÕES DE COMERCIALIZA ÇÃO, A DEQUA ÇÃO A UMA FINALIDA DE ESPECÍFICA E 

NÃ O VIOLAÇÃO. 

6. Software de Assinatura. Se você possuir a licença do software por assinatura, seus direitos de uso do 

software estarão limitados ao período de assinatura. Você pode ter a opção de estender sua assinatura 

ou convertê-la em uma licença permanente. Se ampliar sua assinatura, você poderá continuar usando o 

software até o final do período estendido da assinatura. Consulte as telas de ativação do software ou 

outros materiais fornecidos para obter detalhes sobre a assinatura. Após a expiração da assinatura, a 

maioria dos recursos do software irá parar de funcionar.  

J. RESTRIÇÕES GEOGRÁ FICAS E DE EXPORTAÇÃO 

Se o seu software for de uso restrito a uma região geográfica específica, você poderá ativá-lo somente 

nessa região. Você também deverá estar em conformidade com todas as leis e os regulamentos nacionais 

e internacionais de exportação aplicáveis ao software, que incluem restrições de destinos, usuários finais 

e uso final. Para obter mais informações sobre restrições geográficas e de exportação, visite a página 

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 and microsoft.com/exporting.  

K. PROCEDIMENTOS DE SUPORTE E REEMBOLSO 

Para conhecer as opções gerais de suporte do software, entre em contato com o fabricante ou o 

instalador. Consulte o número de suporte fornecido com o software. Para atualizações e suplementos 

obtidos diretamente da Microsoft, esta poderá fornecer serviços de suporte limitados descritos na página 

www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Se estiver usando software que não esteja 

devidamente licenciado, você não estará autorizado a receber os serviços de suporte.  

Se estiver pleiteando um reembolso, entre em contato com o fabricante ou instalador para conhecer a 

política de devolução a fim de obter um reembolso ou crédito. Você deve acatar essa política que, em 

troca de um reembolso, poderá exigir que você devolva o software com o computador inteiro no qual o 

software está instalado. 

L. ACORDO INTEGRA L 

Este contrato (juntamente com os termos de licença impressos ou outros que acompanham os 

suplementos, as atualizações e os serviços de software que são fornecidos pelo fabricante, o instalador 

ou a Microsoft e que são usados por você) e os termos contidos nos links da Web listados neste contrato 



 

 

representam o acordo integral do software e quaisquer suplementos, atualizações e serviços (a menos 

que o fabricante, o instalador ou a Microsoft forneça outros termos com esses suplementos, atualizações 

ou serviços). Você pode revisar este contrato acessando a página 

microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx. Você também poderá 

analisar os termos em qualquer um dos links neste contrato, digitando as URLs na barra de endereços do 

navegador, sendo que você concorda em fazê-lo. Você concorda que, para cada serviço que seja regido 

pelo contrato e pelos termos específicos contidos em links neste contrato, você lerá os termos do serviço 

antes de usá-lo. Você compreende que, com o uso deste serviço, você aceita este contrato e os termos 

vinculados. Este contrato também fornece links informativos. Os links com os termos que vinculam você 

são: 

· r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1046 (Política de Privacidade do 

Office 2013) 

 

  



 

 

GA RA NTIA LIMITA DA PARA OEM 

  

Há uma GA RA NTIA LIMITA DA para o software? Sim, que não seja para o software de 

avaliação, que é licenciado “no estado em que se encontra” e sem garantias e condições 

expressas. O fabricante ou o instalador garante que o software adequadamente licenciado será 

executado em plena conformidade com o que está descrito em qualquer material da Microsoft fornecido 

com o software. Se você obtiver atualizações ou suplementos diretamente da Microsoft durante o prazo 

de 90 dias desta garantia limitada, a Microsoft, não o fabricante nem o instalador, fornecerá essa 

garantia limitada para eles. Esta garantia limitada não abrange problemas causados por você, 

decorrentes da não observância das instruções ou causados por eventos além do controle razoável do 

fabricante, do instalador ou da Microsoft. Esta garantia limitada será iniciada quando o primeiro usuário 

da sua cópia do software adquirir essa cópia e durará 90 dias. Quaisquer suplementos, atualizações ou 

software de substituição que você possa receber do fabricante, do instalador ou da Microsoft, durante o 

período de 90 dias, também estarão cobertos, mas somente durante o restante desse período ou por 30 

dias, o que for maior. A transferência do software não estenderá o prazo desta garantia limitada. O 

fabricante ou o instalador e a Microsoft não oferecem outras garantias ou condições expressas.  O 

FA BRICA NTE OU O INSTALADOR E A MICROSOFT EXCLUEM TODAS AS GARA NTIA S LEGA IS, 

ENTRE OUTRAS, DE A TENDIMENTO A PADRÕES DE COMERCIALIZA ÇÃO, ADEQUA ÇÃ O A UMA 

FINALIDA DE ESPECÍFICA E NÃ O VIOLAÇÃ O. SE A SUA LEI LOCAL NÃ O PERMITIR A 

EXCLUSÃ O DE GARA NTIAS LEGA IS, NESSE CASO, TODAS AS GARA NTIAS LEGA IS OU 

CONDIÇÕES SERÃO APLICÁVEIS APENAS DURA NTE O PRA ZO DESTA GARA NTIA LIMITA DA E 

ESTARÃO LIMITA DAS NA MEDIDA PERMITIDA PELA SUA LEI LOCAL. Se a sua lei local exigir 

um prazo maior de garantia limitada, apesar do contrato, um prazo mais longo será aplicado, 

mas você poderá obter somente os recursos descritos neste contrato.  

Apenas para a Austrália: As referências à “Garantia Limitada” são referências à garantia 

contratual fornecida pelo fabricante ou instalador. Essa garantia é fornecida além de outros 

direitos e recursos que você pode ter sob a lei, incluindo seus direitos e recursos de acordo 

com as garantias estatutárias sob a Lei de Consumo Australiana. Nossas mercadorias vêm 

com garantias que não podem ser excluídas mediante a Lei de Consumo Australiana.  Você 

está qualificado para uma substituição ou reembolso por uma falha significat iva e 

compensação por qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsto. Você também está 

qualificado para ter as mercadorias reparadas ou substituídas se elas não tiverem uma 

qualidade aceitável, e a falha não representar uma soma para uma falha significativa.  As 

mercadorias apresentadas para reparo poderão ser substituídas por mercadorias 

remanufaturadas do mesmo tipo em vez de serem substituídas. Peças remanufaturadas 

poderão ser usadas para reparar as mercadorias. Para obter mais informações sobre esta 

garantia e para reivindicar despesas com relação à garantia (se aplicável), entre em contato 

com o fabricante ou instalador; consulte as informações de contato fornecidas no pacote do 

sistema. 

Se o fabricante, o instalador ou a Microsoft violar esta garantia? SE O FA BRICA NTE OU O 

INSTALADOR VIOLAR SUA GARA NTIA LIMITA DA, ELE, A SEU PRÓPRIO CRITÉRIO, 

(I) REPARARÁ OU SUBSTITUIRÁ O SOFTWA RE SEM CUSTOS ADICIONA IS OU (II) ACEITA RÁ 

A DEVOLUÇÃ O DO(S) SOFTWARE(S) E REEMBOLSARÁ O VALOR PA GO, SE HOUVER. O 

FA BRICA NTE OU O INSTALADOR (OU A MICROSOFT, SE VOCÊ OS ADQUIRIU DIRETA MENTE 

DESTA) TAMBÉM PODERÁ REPARAR OU SUBSTITUIR SUPLEMENTOS, ATUA LIZAÇÕES E 

SOFTWARE DE SUBSTITUIÇÃ O OU REEMBOLSAR O VALOR PA GO POR ELES, SE HOUVER. 

ESSES SÃ O OS SEUS ÚNICOS RECURSOS PELA VIOLAÇÃ O DESTA GARA NTIA LIMITA DA. 

Contate o fabricante ou instalador para saber como obter o serviço de garantia do software. Para obter 

um reembolso, você deverá fornecer uma cópia do seu comprovante de compra e acatar as políticas de 

devolução do fabricante ou do instalador. Se fornecida com o computador, o selo do Certificado original 

de Autenticidade incluindo a chave de produto deverá permanecer afixada ao computador . 

Se o fabricante, o instalador ou a Microsoft violar qualquer parte deste contrato? EXCETO 



 

 

POR QUA LQUER REEMBOLSO QUE O FA BRICA NTE, O INSTA LADOR OU A MICROSOFT POSSA 

FORNECER, NÃ O SERÁ POSSÍVEL OBTER INDENIZA ÇÃO POR QUA ISQUER OUTROS DA NOS, 

INCLUSIVE DA NOS DIRETOS, CONSEQUENCIA IS, ESPECIA IS, INDIRETOS, INCIDENTA IS OU 

POR LUCROS CESSA NTES. As limitações e exclusões de danos neste contrato se aplicarão mesmo se o 

reparo, a substituição ou o reembolso do software não compensar plenamente você por quaisquer perdas 

ou se o fabricante, o instalador ou a Microsoft souber ou tiver a obrigação de saber sobre a possibilidade 

dos danos. ALGUNS ESTADOS E PAÍSES NÃ O PERMITEM A EXCLUSÃ O OU A LIMITAÇÃ O DE 

DA NOS INCIDENTA IS, CONSEQUENCIA IS OU DE OUTRA NA TUREZA; PORTA NTO, ESSAS 

LIMITA ÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODERÃO NÃ O SE APLICAR AO SEU CASO. SE SUA LEI 

LOCAL PERMITIR QUE VOCÊ OBTENHA INDENIZA ÇÃO POR OUTROS DA NOS DO 

FA BRICA NTE, DO INSTALA DOR OU DA MICROSOFT, MESMO EM CONTRAPOSIÇÃ O A ESTE 

CONTRA TO, A INDENIZA ÇÃ O NÃ O PODERÁ SER SUPERIOR AO VALOR QUE VOCÊ PA GOU 

PELO SOFTWA RE. 


