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Este Contrato de Licença de Uso dita os termos de uso das Fontes Digitais desenvolvidas e distribuídas pela Typeóca. Ao baixar, comprar, instalar ou usar qualquer Fonte Digital da Typeóca
você estará automaticamente vinculado aos termos descritos neste Contrato.

1. Concessão de Licença
1.1 A Typeóca, enquanto detentora dos direitos autorais e de propriedade sobre a Fonte Digital,
concederá de forma não-exclusiva, não-transferível, o direito de utilização da Fonte Digital
escolhida. O contrato entrará em vigor mediante confirmação do pagamento e vigorará por
prazo indeterminado.
1.2 O valor a ser pago pela Licença de Uso, conforme especificado nos Canais de Venda da
Typeóca, varia de acordo com (1) a Fonte Digital escolhida e (2) a Quantidade de Funcionários
vinculados, no momento da compra, à pessoa, empresa ou organização que está adquirindo a
Licença de Uso, daqui em diante denominado ‘Licenciada’. Para fins deste contrato, fica definido como ‘Funcionário’ qualquer pessoa, física ou jurídica, vinculada à Licenciada de forma
recorrente com carga horária média superior a 72 horas / mês.
1.3 O software da Fonte Digital, suas formas de glifos, letras ou caracteres, marcas registradas,
direitos autorais e código subjacente permanecem como propriedade intelectual exclusiva da
Typeóca. A Licenciada não adquire, pela presente Licença, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos sobre a Fonte Digital Licenciada.
1.4 O contrato será automaticamente rescindido em caso de falha em cumprir com os termos
do acordo, sem aviso prévio. Mediante a rescisão deste acordo, todas as cópias dos arquivos das
Fontes Digitais em posse da Licenciada, incluindo cópias de backup, devem ser destruídas.
1.5 A Licenciada permite à Typeóca o uso de imagens produzidas por ela (Licenciada) em que
as Fontes Digitais da Foundry forem usadas, para fins de divulgação.

2. Usos Permitidos
2.1 Criar imagens e documentos para qualquer tipo de suporte, como telas de computador,
impressos, páginas da web, etc.
2.2 Incorporar os arquivos das Fontes Digitais em PDFs para fins de produção.
2.3 Fazer alterações no desenho das letras, desde que convertidas em curvas.
2.4 Fazer cópias dos arquivos das Fontes Digitais para fins de backup, desde que o acesso à tais
arquivos seja restrito apenas a funcionários da Licenciada.
2.5 Incorporar as Fontes Digitais em sites, aplicativos e e-books registrados em nome da Licenciada, contanto que as Fontes Digitais sejam incorporadas de tal forma que o usuário fique
impedido de alterar as configurações de incorporação da Fonte, extrair a Fonte completa do
documento, e criar ou editar novos conteúdos usando as Fontes.
2.6 As Fontes de Teste possuem permissões de uso específicas, descritas no Item Nº5

3. Usos Proibidos
3.1 Repassar a Fonte Digital a terceiros. A única excessão permitida a esta regra é o envio das
Fontes Digitais para gráficas e impressores que estejam prestando serviço de impressão para a
Licenciada, na condição de que eles destruam suas cópias das Fontes assim que as impressões
foram produzidas.

3.2 Sublicenciar, vender, re-vender, alugar ou distribuir cópias da Fonte Digital.
3.3 Alterar as Fontes Digitais usando programas de Edição de Fontes, seja para fins de gerar
novas Fontes Digitais derivadas das Fontes Digitais Typeóca, o desenho de seus caracteres, sua
programação ou qualquer outro seu atributo.
3.4 Disponibilizar cópias das Fontes Digitais em servidores ou mídias físicas cujo acesso não
pode ser controlado pela Licenciada, como servidores Git
3.5 Incorporar, incluir ou linkar as Fontes Digitais em softwares ou hardwares que serão incorporados em softwares ou hardwares de terceiros (OEM).

4. Fontes de Teste
4.1 As Fontes de Teste são fornecidas apenas mediante solicitação direta à Typeóca. Assim como
nas demais Fontes, é proibido sublicenciar, vender, re-vender, alugar ou distribuir cópias das
Fontes de Teste.
4.2 As Fontes de Teste devem ser usadas apenas para fins de teste, avaliação e/ou prototipagem
em projetos ou documentos que sejam confidenciais e estejam ainda em fase de desenvolvimento.
4.3 Caso algum projeto, documento ou imagem em que uma Fonte de Teste foi usada seja aprovado, publicado, divulgado, ou veiculado de alguma forma uma Licença de Uso adequada (de
acordo com termos descritos no Item Nº1.2) deverá ser arquirida em um prazo de até 10 dias úteis.

5. Aviso Legal
5.1 A Typeóca, embora procure sempre a excelência nos produtos que desenvolve, e em razão
da multiplicidade de usos aos quais estão sujeitas as Fontes Digitais de forma geral, não pode
garantir que suas Fontes Digitais irão funcionar livre de erros ou bugs em todas as situações de
uso, e portanto, não pode ser considerada responsável por perdas materiais ou financeiras que
possam decorrer do uso de suas Fontes. É sua responsabilidade garantir que as Fontes Digitais
são adeqüadas para os seus propósitos.
5.2 Em caso de mal funcionamento das Fontes Digitais em relação às normas e especificações
técnicas padrão, a responsabilidade pelo reparo será limitada à substituição da Fonte Digital.
5.3 Em caso de dúvidas quanto à interpretação deste documento, solicitação de alteração, ou usos
que não se enquadram nas definições deste documento, favor entrar em contato com a Typeóca
para o esclarecimento das dúvidas ou elaboração de um Contrato de Licença Customizado para
atender às suas necessidades.
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