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Contrato BlackBerry ID 

O Contrato BlackBerry ID ou "Contrato" formaliza um contrato legal entre a Research In Motion 
Limited, ou a subsidiária ou afiliada assim especificada no BBSLA aplicável em sua jurisdição 
("RIM") e: 

a) você, em sua capacidade pessoal em relação à: 

i. criação e administração da sua BlackBerry ID (como definido sob o título Termos 
da BlackBerry ID); e  

ii. acesso e uso dos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID em sua capacidade pessoal 
(como definido sob o título Termos de BlackBerry ID); e 

b) a empresa ou outra entidade em cujo nome você está autorizado a atuar ("Sua 
Organização"), em relação ao acesso e uso pela Sua Organização de quaisquer Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID, 

em cada um dos casos ("Você") 

AO CLICAR EM "ACEITO" ABAIXO, VOCÊ RECONHECE QUE LEU, COMPREENDEU E 
CONCORDOU EM ADERIR E CUMPRIR O PRESENTE CONTRATO. CERTIFIQUE-SE DE TER 
ANALISADO ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS 
INCORPORADOS PARA REFERÊNCIA, INCLUSIVE O BBSLA (CONFORME DEFINIDO 
ABAIXO) E A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA RIM, ANTES DE CLICAR EM "ACEITO" ABAIXO. 
SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTE CONTRATO, VOCÊ NÃO PODE SE REGISTRAR 
NEM ACESSAR NENHUM SERVIÇO ACESSÍVEL À BLACKBERRY ID.  

Você não pode firmar este Contrato ou registrar-se no BlackBerry ID (como definido abaixo) caso 
não preencha ambos os requisitos a seguir: (a) ter mais de dezoito (18) anos; e (b) ser maior de 
idade segundo as leis de sua jurisdição 

A. TERMOS BLACKBERRY ID  

1. BlackBerry ID. Para acessar certos serviços RIM e serviços de terceiros ("Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID"), Você precisará de uma BlackBerry ID, que Você pode obter 
preenchendo o respectivo formulário de registro. 

2. Registro para obtenção da BlackBerry ID. O formulário de registro solicitará o endereço 
de e-mail que Você deseja usar como Sua BlackBerry ID, além das informações de usuário 
e a criação de uma senha para associar à Sua BlackBerry ID. Depois que obtiver uma 
BlackBerry ID, Você pode usá-la para identificar-se como pessoa física ao usar os Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID. Esteja ciente de que em todos os casos está obtendo a 
BlackBerry ID como pessoa física. Se estiver usando os Serviços Acessíveis à 
BlackBerry ID em nome de sua organização, esta pode ter sua própria conta com a RIM ou 
terceiro aplicável, mas Você ainda pode precisar usar a BlackBerry ID para identificar-se 
como usuário autorizado de acordo sob aquela conta. 

3. Responsabilidade pela BlackBerry ID. Sua BlackBerry ID não pode ser transferida para 
nenhuma outra pessoa. Você é responsável por manter a confidencialidade e a segurança 
da senha e por todos os usos de Sua BlackBerry ID. Você concorda em: (a) fornecer 
informações verdadeiras, precisas, atuais e completas sobre si mesmo, conforme 
solicitado pelos formulários de registro aplicáveis; e (b) atualizar prontamente essas 
informações conforme solicitado para mantê-las verdadeiras, precisas, atuais e completas.  
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4. Notificar à RIM. Você concorda em (i) notificar imediatamente à RIM qualquer uso não 
autorizado de sua senha ou de Sua BlackBerry ID ou qualquer outra violação relacionada à 
segurança, e (ii) garantir que efetuará o logout dos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID ao 
finalizar cada sessão em que este recurso for fornecido a Você. Você reconhece e 
concorda que a RIM não é responsável por quaisquer perdas ou danos, sejam quais forem, 
resultantes de seu uso da BlackBerry ID ou de descumprimento das ações descritas 
acima. 

5. Rescisão da Sua BlackBerry ID. Você pode rescindir Sua BlackBerry ID apresentando a 
respectiva solicitação à RIM a qualquer momento. 

6. Rescisão da BlackBerry ID pela RIM. A não ser que haja quaisquer termos em contrário 
em um Adendo de Serviço Acessível à BlackBerry ID especifico, a RIM pode, a seu critério 
exclusivo, sem recorrer a intimações judiciais, audiências administrativas ou abertura de 
processos judiciais, rescindir ou suspender Sua BlackBerry ID, quaisquer que sejam as 
razões, incluindo, mas não se limitando a: (a) quebras ou violações deste Contrato ou 
outros contratos ou diretrizes incorporadas a este documento, (b) solicitações de 
autoridades de aplicação das leis ou outros órgãos do governo, (c) questões ou problemas 
inesperados de ordem técnica ou de segurança, (d) longos períodos de inatividade, (e) seu 
envolvimento em atividades fraudulentas, irregulares e/ou ilegais.  

7. Consequências da rescisão. A rescisão da Sua BlackBerry ID resultará em: (a) exclusão 
de sua senha e, a não ser que haja quaisquer termos em contrário num Adendo de Serviço 
Acessível à BlackBerry ID especifico, todas as informações relacionadas, arquivos e 
Conteúdo associado à Sua BlackBerry ID (ou qualquer parte dela); e a rescisão ou 
suspensão de Sua BlackBerry ID resultará na (b) restrição, limitação, suspensão ou 
impedimento do uso futuro ou da continuação do uso de todos ou parte dos Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID. Você concorda que a RIM não deverá ser responsabilizada 
perante Você ou quaisquer terceiros por qualquer rescisão ou suspensão da Sua 
BlackBerry ID, ou qualquer restrição, suspensão ou interrupção do uso futuro ou 
continuado de todos ou parte dos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID resultantes. 

B. TERMOS DOS SERVIÇOS ACESSÍVEIS À BLACKBERRY ID  

1. Você deve concordar com este Contrato a fim de acessar os Serviços Acessíveis à 
BlackBerry ID. Com relação ao seu acesso e ao uso dos Serviços Acessíveis à BlackBerry 
ID, este Contrato engloba os termos do Contrato de Licença atual para Soluções 
BlackBerry (o "BBSLA"), que é o contrato pelo qual a RIM disponibiliza os serviços RIM 
para as soluções BlackBerry (antes conhecido como Contrato de Licença de Software 
BlackBerry), conforme modificado por esses Termos de Serviços Acessíveis à BlackBerry 
ID (os "Termos de Serviço"). O BBSLA pode ser encontrado em 
www.blackberry.com/legal. Os Serviços Acessíveis à BlackBerry ID são "Serviços" e fazem 
parte da sua "Solução BlackBerry", como esses termos são definidos no BBSLA. As 
referências no BBSLA ao "Contrato" deverão, para as finalidades deste Contrato, ser 
consideradas referências a este Contrato. Assegure-se de ter examinado esses Termos de 
Serviços, a Política de Privacidade da RIM e o BBSLA antes de clicar em "ACEITO", 
abaixo.  

2. Adendos. Pode ser solicitado que Você firme um adendo a este Contrato para Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID particulares ("Adendos"). Após a aceitação de um Adendo 
para determinados Serviços Acessíveis à BlackBerry ID, o Adendo passará a integrar este 
"Contrato de BlackBerry ID" somente para aqueles Serviços. No caso de haver conflito 
entre este Contrato e quaisquer Adendos, os Adendos deverão prevalecer, mas somente 
no que diz respeito a esse conflito. 

http://www.blackberry.com/legal�
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3. Suas obrigações no registro. Com base nos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID aqui 
descritos, Você concorda em: (a) fornecer informações verdadeiras, precisas, atuais e 
completas sobre si mesmo, conforme solicitado pelos formulários de registro aplicáveis (os 
"Dados de Registro"); e (b) manter e prontamente atualizar os Dados de Registro para 
que permaneçam verdadeiros, precisos, atuais e completos.  

4. Seu envio de Conteúdo. Salvo se expressamente definido neste Contrato ou em um 
Adendo ao presente, este Contrato não transfere a propriedade de quaisquer informações, 
dados, textos, software, músicas, sons, fotografias, figuras, vídeos, mensagens, caracteres 
ou outros materiais ou informações ("Conteúdo") que Você envie ou disponibilize em 
conexão com quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry ID ("Seu Conteúdo"). Com 
relação a qualquer parte de seu Conteúdo, o qual disponibiliza para inclusão em sites na 
internet de acesso público ou outras formas de acesso público aos Serviços Acessíveis à 
BlackBerry ID, Você concede à RIM uma licença de uso mundial, permanente, irrevogável, 
transferível, isenta do pagamento de direitos autorais e não exclusiva para distribuir, 
reproduzir, modificar, adaptar, apresentar publicamente e exibir publicamente seu 
Conteúdo, conforme julgar razoável, em conexão com as disposições e gestão de 
quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry ID. 

5. Conta corporativa. Se Você for uma empresa ou outra entidade, pode ser solicitado que 
Você obtenha ou abra uma conta de ID corporativa a fim de ter acesso aos Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID. Salvo se autorizado por sua organização, a conta de sua 
Organização não pode ser usada em sua capacidade pessoal e não pode ser transferida a 
nenhuma outra pessoa. Você é responsável por manter a confidencialidade e a segurança 
da senha e por todo o uso da Sua ID corporativa. Você concorda em: (a) fornecer 
informações verdadeiras, precisas, atuais e completas sobre si, conforme solicitado pelos 
formulários de registro aplicáveis; e (b) atualizar prontamente essas informações, conforme 
solicitado, para mantê-las verdadeiras, precisas, atuais e completas. 

6. Natureza do conteúdo nos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID. Você, e não a RIM, é 
inteiramente responsável por seu Conteúdo. A RIM não controla seu Conteúdo nem o 
Conteúdo de outras pessoas, disponibilizado em conexão com quaisquer Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID e, desse modo, a RIM não garante a precisão, a integridade ou 
a qualidade, nem é responsável por esse Conteúdo. Você compreende que, ao utilizar 
quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry ID, pode ficar exposto a Conteúdo ofensivo, 
indecoroso ou censurável. A RIM e seus designados deverão ter o direito (mas não a 
obrigação), a seu único critério, de pré-visualizar, recusar ou remover qualquer Conteúdo. 
A RIM pode estabelecer práticas e limites relativos ao uso dos Serviços Acessíveis à 
BlackBerry ID, incluindo, sem limitação, o número máximo de dias que cada 
mensagem/publicação em fóruns de discussão ou outro Conteúdo permanecerão 
presentes, em conexão com os Serviços Acessíveis à BlackBerry ID, e Você concorda que 
a RIM não tem nenhuma responsabilidade ou obrigação pela exclusão ou falha no 
armazenamento de qualquer Conteúdo. 

Além disso, a RIM não afirma que todo Conteúdo associado aos Serviços Acessíveis à 
BlackBerry ID seja apropriado ou esteja disponível para uso em qualquer localidade, 
incluindo localidades nas quais os Serviços Acessíveis à BlackBerry ID estejam 
disponíveis, e Você não tenha permissão para acessar Conteúdos de localidades onde 
esse Conteúdo é ilegal.  

7. Conduta. Você concorda em não usar nem tentar usar quaisquer Serviços Acessíveis à 
BlackBerry ID: 
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a. para fazer upload, publicar, mandar por e-mail, transmitir ou de algum modo 
disponibilizar quaisquer propagandas não solicitadas ou não autorizadas, material 
promocional, lixo eletrônico, "spam", correntes, pirâmides ou qualquer outra forma de 
solicitação, exceto naquelas áreas destinadas a tal propósito; 

b. para fazer upload, publicar, mandar por e-mail, transmitir ou de algum modo 
disponibilizar quaisquer informações, software, ferramentas ou outro material que 
contenha qualquer tipo de (i) vírus, cavalo de troia, "worm", invasão, mecanismo de 
fechamento, código malicioso, "sniffer", "bot", mecanismo "drop dead" ou "spyware"; ou 
(ii) qualquer outro software, ferramenta, informação ou outro material com potencial ou 
com a intenção de, (A) afetar negativamente o desempenho, (B) desativar, corromper, 
causar danos ou (C) causar ou permitir acesso não autorizado ou negar acesso 
autorizado, ou ser usado com finalidades não autorizadas ou inapropriadas, quaisquer 
software, hardware, serviços, sistemas ou dados ("Malware") (e, se tomar 
conhecimento da existência de qualquer Malware nos Serviços ou relacionado aos 
Serviços Acessíveis à BlackBerry ID, Você deverá notificar imediatamente a RIM); 

c. para coletar ou armazenar dados pessoais sobre outros usuários sem a permissão 
expressa por escrito por parte daqueles usuários; 

d. para violar qualquer código de conduta ou outra diretriz que pode ser aplicável a 
qualquer Serviço Acessível à BlackBerry ID ou parte dele; 

e. exceto quando expressamente permitido de outra forma pela RIM ou exceto quando 
esta restrição violar as leis vigentes, para reproduzir, duplicar, copiar, fazer engenharia 
reversa, vender, comercializar, revender ou explorar para quaisquer finalidades 
comerciais qualquer parte, ou fazer uso, ou acessar Serviços Acessíveis à BlackBerry 
ID ou quaisquer produtos, informações ou outros materiais para os quais lhe foi dado 
acesso em relação ao Serviço Acessível à BlackBerry ID, ou tentar fazê-lo; 

f.  sob qualquer forma que possa danificar, desativar, sobrecarregar ou prejudicar 
quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry ID (ou a[s] rede[s] conectada[s] a esse site 
ou serviços) ou interferir com o uso ou gozo de qualquer outra pessoa de qualquer 
Serviço Acessível à BlackBerry ID ou parte dele. Você não deve tentar obter acesso 
não autorizado a quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry ID, outras contas, 
sistemas de computadores ou redes, conectadas a um Serviço Acessível à BlackBerry 
ID, através de "hacking", garimpagem de senhas ou qualquer outro meio. Você não 
deve obter nem tentar obter qualquer material ou informação através de quaisquer 
meios que não lhe tenham sido disponibilizados intencionalmente através de um 
Serviço Acessível à BlackBerry ID; 

g. publicar, postar, fazer upload, distribuir ou disseminar tópicos, nomes, materiais ou 
informações inapropriadas, profanas, difamatórias, desrespeitosas, obscenas, 
indecentes ou ilegais; 

h. fazer upload, postar, transmitir, comunicar ou de alguma forma disponibilizar qualquer 
material que: (i) que não tenha o direito de disponibilizar, incluindo sob nenhuma lei ou 
sob contrato, ou que viole quaisquer obrigações (como software protegido pelas leis de 
propriedade intelectual, informações privilegiadas, informações de senhas, informações 
proprietárias e confidenciais conhecidas ou divulgadas como parte de sua relação de 
trabalho ou sob acordos de não divulgação); ou (ii) possam ou venham a infringir 
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qualquer patente, marca comercial, segredo comercial, direitos autorais ou outros 
direitos de propriedade de quaisquer terceiros;  

i. anunciar ou oferecer para compra ou venda quaisquer produtos ou serviços com 
finalidade comercial, a não ser que determinado Serviço Acessível à BlackBerry ID 
permita especificamente tais mensagens; 

j. copiar conteúdo de fóruns para distribuição através de quaisquer meios a indivíduos 
que não sejam participantes do Serviço Acessível à BlackBerry ID específico, ou parte 
dele, para o qual o conteúdo foi disponibilizado; ou 

k. se fazer passar por qualquer pessoa ou entidade, ou praticar falsa identidade, ou de 
algum modo adulterar Sua filiação com uma pessoa ou entidade, ou criar uma 
identidade falsa para iludir outras pessoas. 

8. Uso internacional. Como determinados Serviços Acessíveis à BlackBerry ID podem ser 
acessados globalmente, se Você escolher acessar Sua BlackBerry ID ou quaisquer 
Serviços Acessíveis à BlackBerry ID de localidades que não sejam dos países aos quais a 
RIM comunica que esses Serviços Acessíveis à BlackBerry ID estão disponibilizados, Você 
o fará por iniciativa própria e é responsável pela conformidade com todas as leis e 
regulamentos, incluindo aqueles relacionados à exportação, importação, ao uso, à 
transmissão e/ou à comunicação dos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID e ao Conteúdo 
associado. Consulte as informações para um Serviço Acessível à BlackBerry ID específico 
para obter informações sobre localidades específicas nas quais aquele Serviço Acessível à 
BlackBerry ID e qualquer Conteúdo associado disponibilizado pela RIM, incluindo, sem 
limitação, produtos, ferramentas, serviços ou outros materiais, estejam disponíveis. 

9. Modificações em Serviços Acessíveis à BlackBerry ID. A RIM se reserva o direito de, a 
qualquer momento e de tempos em tempos, modificar ou descontinuar, temporária ou 
permanentemente, toda ou qualquer parte de quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry 
ID, com ou sem aviso. Você concorda que a RIM não deverá ser responsabilizada perante 
Você ou quaisquer terceiros por qualquer modificação, suspensão ou interrupção de 
qualquer Serviço Acessível à BlackBerry ID (ou qualquer parte dele). 

10. Terceiros. Sua correspondência e/ou negociações com terceiros através de, ou em 
conexão com qualquer serviço Acessível à BlackBerry ID, incluindo pagamentos e 
remessas de bens e serviços e quaisquer outros termos, condições, garantias ou 
representações associadas a tais negociações, ficam estritamente entre Você e esse 
terceiro. Você concorda que a RIM não será de nenhum modo responsável ou terá 
obrigações em caso de perdas ou danos de qualquer espécie incorridos como resultado 
dessas negociações. 

11. Direitos de propriedade intelectual. Você reconhece que os Serviços Acessíveis à 
BlackBerry ID podem conter ou disponibilizar informações, dados, textos, mensagens, 
trabalhos, produtos, software, músicas, sons, fotos, imagens, figuras, marcas comerciais, 
nomes comerciais, logotipos, vídeos, anexos, hyperlinks e outros conteúdos, materiais e 
serviços que são fornecidos pela RIM ou pelos fornecedores da RIM (coletivamente, 
"Conteúdos da RIM "). Você pode usar os Conteúdos da RIM unicamente para seu uso 
pessoal de acordo com os termos de licença específicos e as condições aplicáveis aos 
Serviços Acessíveis à BlackBerry ID. 

12. Reclamações sobre violação de propriedade intelectual.  
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Se Você tiver indícios razoáveis para acreditar que seu trabalho foi violado de uma forma 
que constitua violação de direitos autorais, ou seus direitos de propriedade intelectual 
foram de algum modo violados, encaminhe para a RIM, no endereço legalinfo@rim.com, 
as seguintes informações: 

a. uma assinatura eletrônica ou física da pessoa autorizada para agir em nome do 
proprietário do direito autoral ou outro interesse de propriedade intelectual; 

b. uma descrição do trabalho envolvendo o direito autoral ou outra propriedade intelectual 
cuja violação esteja denunciando; 

c. uma descrição do local em que está, dentro do site, o material sobre o qual Você está 
fazendo a denúncia; 

d. seu endereço, número de telefone e endereço de e-mail; 

e. uma declaração sua de que acredita, de boa-fé, que o uso sob disputa não foi 
autorizado pelo detentor da propriedade intelectual, seu agente ou pela lei; e 

f. uma declaração sua, sob pena das consequências de perjúrio, de que as informações 
acima, em sua notificação, são exatas e de que detém o direito autoral ou propriedade 
intelectual ou está autorizado a agir em nome do proprietário do direito autoral ou 
propriedade intelectual.  

13. Rescisão.  

a. Você pode rescindir qualquer conta corporativa para Serviços Acessíveis à BlackBerry 
ID ou seu acesso a quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry ID apresentando o 
respectivo pedido de rescisão à RIM a qualquer momento. 

b. Além dos direitos de rescisão da RIM definidos no BBSLA e sujeitos às cláusulas 
contrárias contidas no Adendo de um Serviço Acessível à BlackBerry ID específico, a 
RIM pode, a seu único critério, sem recorrer a intimações judiciais, audiências 
administrativas ou abertura de processos judiciais imediatamente sem avisá-lo(a), 
rescindir este Contrato, sua conta corporativa para Serviços Acessíveis à BlackBerry 
ID, ou um Adendo específico a este Contrato, limitar ou suspender seu acesso à 
quaisquer Serviços Acessíveis à BlackBerry ID, quaisquer que sejam as razões, 
incluindo mas não se limitando a: (a) quebras ou violações deste Contrato ou outros 
contratos ou diretrizes a ele incorporados, (b) solicitações feitas por órgãos de 
aplicação da lei ou outros órgãos governamentais, (c) interrupção ou modificação 
material dos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID (ou qualquer parte desses), (d) 
questões ou problemas técnicos ou de segurança inesperados, (e) períodos 
prolongados de inatividade, (f) seu envolvimento em atividades fraudulentas, 
irregulares e/ou ilegais, ou (g) o não pagamento de quaisquer taxas ou custos devidos 
por Você relacionados aos Serviços Acessíveis à BlackBerry ID. Além disso, Você 
concorda que a RIM não deve ser responsabilizada perante Você ou quaisquer 
terceiros pela rescisão deste Contrato, de um Adendo incluído neste Contrato, de sua 
conta corporativa ou pela limitação ou suspensão de seu acesso aos Serviços 
Acessíveis à BlackBerry ID.  

C. ALTERAÇÕES NOS TERMOS. Além da forma utilizada pela RIM para atualizar ou revisar 
o BBSLA conforme aqui definido, a RIM se reserva o direito de, segundo seu critério exclusivo, 
atualizar ou revisar este Contrato, seja para refletir alterações nas práticas de negócios, seja para 
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refletir alterações na legislação ou alterações no entendimento da RIM sobre a aplicação das leis 
e publicar tais atualizações e revisões nos Termos de Serviços em 
http://www.blackberry.com/legal.A data de vigência de cada atualização ou revisão será 
indicada nos Termos de Serviços revisados. As atualizações ou revisões a este Contrato não se 
aplicam retroativamente. À medida que e quando este Contrato for revisado ou atualizado, será 
solicitado que Você analise e aceite a versão revisada ou atualizada da próxima vez que tentar 
acessar os Serviços Acessíveis à BlackBerry ID.  

 

Revisado: 10 de março de 2011 

 

Aceito         Não aceito 
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