
ABBYY® FineReader® Pro for Mac 
 
Importante! Leia os termos a seguir cuidadosamente antes de instalar, copiar e/ou usar o ABBYY 
FineReader Pro for Mac (doravante denominado "o SOFTWARE") de qualquer outra maneira . 
Instalar, copiar ou de qualquer outro modo usar o SOFTWARE indica Sua aceitação desses 
termos.  
 
Este Acordo de Licença do Usuário Final (doravante denominado “EULA”) é um acordo legal entre Você, 
o usuário final, que obteve ou está usando o SOFTWARE, e a ABBYY.  
 
Este EULA entra em vigor quando Você expressa seu consentimento de se vincular a esses termos ao 
selecionar o botão “Eu aceito os termos do acordo de licença” e em seguida seleciona o botão “Avançar” 
e instala o SOFTWARE, ou quando Você instala, copia ou inicia o uso do SOFTWARE de qualquer 
maneira possível. Qualquer uma dessas ações é um considerada demonstração do seu reconhecimento 
de que Você leu este EULA e que Você entendeu e concordou em aderir aos seus termos. Se Você não 
concorda com os termos deste EULA, não faça uso do SOFTWARE e desabilite-o, remova-o de Seu 
sistema e destrua suas cópias do SOFTWARE.  Este EULA representa a adesão por todo o período de 
direitos autorais do SOFTWARE, exceto se de outro modo expresso neste EULA ou em um acordo 
separado entre Você e a ABBYY ou um Parceiro da ABBYY, e pode depender do escopo da Licença, 
conforme descrito no EULA. 
 
O SOFTWARE é protegido pelas leis de direitos autorais e provisões de tratados internacionais e 
algumas partes estão protegidas por patente e leis de segredo comercial. Você concorda que este EULA 
é vigorável como qualquer outro acordo negociado por escrito assinado por Você. Este EULA é 
exequível contra Você.  
 
Se o SOFTWARE estiver acompanhado de uma cópia impressa de um acordo em separado com a 
ABBYY ou Parceiro da ABBYY, regendo os termos do seu uso do SOFTWARE, então, no caso de 
quaisquer discrepâncias de conteúdo entre o texto deste EULA e o texto da cópia impressa de tal acordo 
em separado, o texto da cópia impressa do acordo em separado deverá prevalecer.  
 
O EULA pode estar disponível em diferentes idiomas. Pode haver inconsistências ou diferenças de 
interpretação entre a versão em inglês do EULA e as versões disponibilizadas em outros idiomas. Para 
fins de uniformidade e para evitar qualquer ambiguidade, a versão em inglês do EULA deverá reger 
todas as disputas, reivindicações ou procedimentos para interpretar e fazer vigorar ou de outro modo 
referir-se ao EULA. 
 
Definições 
"ABBYY" significa  
ABBYY USA Software House Inc., com registrada sob o endereço 890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas, 
California, 95035, USA, quando o artigo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. deste 
EULA se aplicar; 
ABBYY Japan Co., Ltd. registrada sob o endereço 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken 222-0033, Japão, quando o artigo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. deste EULA for aplicado;  
ABBYY Europe GmbH, registrada sob o endereço Landsberger Str. 300, 80687 Munich, Germany, 
quando o artigo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. deste EULA se aplicar; 
ABBYY UK Ltd., registrada em Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, Reino 
Unido, quando o artigo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. deste EULA se aplicar; 
ABBYY PTY Ltd., registrada em Citigroup Building’, Level 13, 2-26 Park Street, Sydney NSW 2000, 
Australia, quando o artigo 0 deste EULA se aplicar;  
ABBYY Production LLC, registrada em ul. Otradnaya, dom 2B, building 6, office 12, 127273, Moscow, 
Russia, quando o artigo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. deste EULA se aplicar; 
ABBYY Software House Ukraine, com sede em 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine, 03057, quando o 
artigo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. do presente EULA se aplicar; 
e ABBYY Solutions Ltd., registrada no endereço Michail Karaoli 2, Egkomi, CY 2404, Nicosia, Chipre, em 
todos os outros casos. 
 
"Parceiro da ABBYY" significa uma pessoa jurídica ou física que é licenciada pela ABBYY para 
revender e distribuir cópias licenciadas do SOFTWARE para Usuários Finais, seja diretamente ou 
através de um ou mais sub-revendedores ou subdistribuidores. 
 
"Ativação" significa que Você, o Usuário Final do SOFTWARE é solicitado a executar um processo para 



verificar que Você é um Usuário Final autorizado.  O processo verifica o número de série é legítimo e se 
não foi ativado em mais de um computador do que o permitido pelo escopo de Sua licença.  O Software 
deve ser ativado após instalação; do contrário ele operará por um período limitado de tempo e cessará 
suas funções sem notificação prévia quando o tempo se esgotar. 
 
“Computador”significa um dispositivo físico ou máquina virtual que pode consistir de uma ou mais 
núcleos de CPU (Unidade de Processamento Central) e que executa um sistema operacional específico. 
Quaisquer alterações na configuração ou composição do Computador podem resultar no Computador 
sendo considerado um Computador diferente daquele para os fins da licença. 
 
“Direitos de Propriedade Intelectual” significam todos os direitos de propriedade intelectual ou 
industrial e inclui direitos sobre (i) invenções, descobertas e patentes escritas, incluindo aplicações 
destas resultantes, republicações a partir destas e continuação e continuações parciais; (ii) direitos 
autorais; (iii) design e design industrial; (iv) marcas comerciais, marcas de serviço, estilo de marca e 
direitos similares; (v) know-how, segredos comerciais e informações confidenciais; (vi) direitos sobre 
topografia de circuitos integrados e direitos sobre criação de máscaras; e (vii) outros direitos 
proprietários.   
 
“Licença” significa o direito limitado não exclusivo concedido a Você pela ABBY para instalar e usar a 
funcionalidade do SOFTWARE em concordância com os termos e condições deste EULA. 
 
“Número de Série” significa o identificador exclusivo da Licença ou do grupo de Licenças com 
parâmetros semelhantes que é fornecido pela ABBYY ou por um Parceiro da ABBYY ao Usuário Final. 
 
"SOFTWARE" significa qualquer versão ou edição do ABBYY FineReader Pro for Mac, incluindo 
quaisquer e todos os componentes de software (complementos, componentes e módulos 
personalizados, etc.) incorporados no software ou disponibilizados online ou de outras maneiras, tais 
como: arquivo executável, arquivo de ajuda, demo, amostras e outros arquivos; bibliotecas, bancos de 
dados, amostras, mídia associada (imagens, fotos, animação, componentes audiovisuais, música etc.), 
materiais impressos e outros componentes de software. 
 
"Máquina virtual" significa um sistema de hardware (ou emulado de qualquer outro modo). 
  
“Você”, “Seu/Sua” e “Usuário Final” referem-se e incluem qualquer pessoa física e/ou qualquer pessoa 
jurídica que obteve este SOFTWARE para seu próprio uso e não para fins de revenda posterior e 
qualquer usuário real do SOFTWARE.  
  
1. Concessão da Licença 
 
1.1 Sujeito aos termos e condições do EULA, a ABBYY concede a Você a Licença não-exclusiva para 
instalar e usar a funcionalidade do SOFTWARE, sujeita a todas as restrições e escopo da Licença, 
conforme possa ser determinado pelo EULA, as chaves de licença do software/hardware fornecidas pela 
ABBYY (“Chave da Licença”), o SOFTWARE, e/ou acordo por escrito em separado entre Você e a 
ABBYY ou um Parceiro da ABBYY. Todas as provisões declaradas neste documento se aplicam a 
ambos o SOFTWARE como um todo e a todos os seus componentes em separado e à documentação 
do usuário final com exceção de tecnologias de terceiros especificadas no Artigo 13, que são cobertas 
por suas respectivas licenças. Qualquer problema com relação ao escopo da licença deve ser regido em 
favor das restrições no escopo da licença. O escopo da Licença pode também ser especificado em um 
acordo por escrito entre Você e a ABBYY ou Parceiro da ABBYY. As restrições ao Seu uso do 
SOFTWARE e o escopo da Sua Licença podem incluir, mas não se limitam aos seguintes itens: 
 
1.1.1 Quantidade de vagas e acesso à rede. Você pode instalar e usar uma cópia do SOFTWARE em 
um computador desktop e um dispositivo portátil fornecido em ambos os dispositivos são usados por 
Você. Você não pode usar duas cópias do SOFTWARE simultaneamente. 
 
1.1.2 Volume de processamento. O número total de páginas que podem ser processadas pelo 
SOFTWARE pode ser limitado ao número estipulado na Chave de Licença. O tamanho da página ou 
outra unidade de volume também podem ser limitados pela Chave de Licença. 
 
1.1.3 Duração. O uso do SOFTWARE pode ser limitado por um período de tempo estipulado na Chave 
de Licença, e o SOFTWARE pode não ser usado além da data de expiração de tal período de tempo. 
 
1.2 Todos os direitos não expressamente concedidos a Você pelo EULA são reservados à ABBYY. Este 



EULA não concede a Você direitos em conexão com quaisquer marcas comerciais da ABBYY. 
 
1.3 Se o artigo 14.4 se aplicar e Você é uma pessoa física individual  , Você pode usar o SOFTWARE 
em âmbito internacional. Se o artigo 14.4 se aplica e Você é uma pessoa jurídica, o SOFTWARE pode 
ser obtido somente no país onde a pessoa jurídica ou sua filial e escritórios representativos estão 
registrados, exceto se de outro modo acordado em um acordo por escrito em separado entre Você ou 
um parceiro da ABBYY. Os empregados da pessoa jurídica ou de suas filiais e escritórios 
representativos podem usar o SOFTWARE em âmbito internacional, desde que o SOFTWARE tenha 
sido obtido e instalado no país onde a pessoa jurídica ou suas filiais e escritórios representativos estão 
registrados. 
 
1.4 Qualquer uso do SOFTWARE ou partes componentes fora de ou em contravenção com os termos e 
condições deste EULA constituir-se-á de uma violação dos direitos de propriedade intelectual da ABBYY 
e/ou de terceiros e deverá resultar na revogação de todos os direitos de uso do SOFTWARE concedidos 
a Você por este EULA. 
 
1.5 Se Você implantar ou usar o SOFTWARE em um ambiente virtual, incluindo sem limitação, por meio 
de VMware, Citrix ou técnica de ghosting,  em nenhuma circunstância poderá acessar ou usar o 
SOFTWARE excedendo-se às restrições do SOFTWARE ou ao escopo da licença que foi concedida. 
Por exemplo, a mesma Chave da Licença não pode ser usada para permitir o uso ou acesso do 
SOFTWARE em um ambiente virtual por uma quantidade de Computadores que seja maior que a 
quantidade de Computadores para a qual a licença foi devidamente obtida, O SOFTWARE não pode ser 
usado para processar mais do que a quantidade total de páginas permitidas.  
 
1.6 Você pode receber o SOFTWARE em mais de um tipo de mídia (SOFTWARE de mídia múltipla), 
incluindo downloads através da internet. Independente da quantidade ou tipo de mídia recebida por 
Você, Você tem licença somente para usar o SOFTWARE de acordo com o escopo da Licença do 
SOFTWARE. 
 
2.  Limitações de uso 
 
2.1 Todos os termos de uso e limitações regendo o uso do SOFTWARE estão declarados neste EULA, 
exceto se de outro modo estipulado em um acordo por escrito em separado entre Você e a ABBYY ou 
Parceiro da ABBYY ou em outra documentação que acompanhe o SOFTWARE. 
 
2.2 Você não pode executar permitir que outras pessoas executem quaisquer atividades incluindo as 
listadas abaixo: 
 
2.2.1 Engenharia reversa, desmontagem, descompilação (ou seja, reproduzir e transformar o código do 
objeto em código-fonte) ou de outro modo tentar derivar o código-fonte para o SOFTWARE ou qualquer 
uma de suas partes, exceto e somente na medida em que tal atividade seja expressamente permitida 
pela lei aplicável se sobrepondo a esta limitação. Se a lei aplicável proibir a restrição de tais atividades, 
quaisquer informações desta natureza descobertas não devem ser divulgadas para terceiros, exceto se 
tal divulgação seja exigida por lei e tais informações deveram ser prontamente divulgadas para a 
ABBYY. Todas as informações dessa natureza devem ser consideradas confidenciais e informações 
proprietárias da ABBYY. 
 
2.2.2 Modificar, adaptar (incluindo quaisquer alterações para os fins de habilitar o SOFTWARE para ser 
executado em Seu hardware), ou fazer quaisquer alterações no código do objeto do SOFTWARE, 
aplicativos e bancos de dados contidos no SOFTWARE diferentes daqueles fornecidos pelo 
SOFTWARE e descritos na documentação.  
 
2.2.3 Corrigir erros no SOFTWARE ou traduzir o SOFTWARE, sem um consentimento prévio da ABBYY. 
 
2.2.4 Alugar, arrendar, sublicenciar, atribuir ou transferir quaisquer direitos concedidos a Você por este 
EULA e outros direitos relacionados ao SOFTWARE para qualquer outra pessoa ou autorizar toda e 
qualquer posição do SOFTWARE a ser copiada em quaisquer outros Computadores, exceto se de outro 
modo estipulado em um acordo por escrito em separado com a ABBYY ou um Parceiro da ABBYY).  
 
2.2.5 Possibilitar a qualquer pessoa ou pessoa sem permissão de uso do SOFTWARE a acessar e/ou 
usar o SOFTWARE, incluindo sem limitação em um sistema de multiusuários, ambiente virtual ou via 
internet. 
 



2.2.6 Remover, alterar ou ocultar qualquer lei de direitos autorais, marca comercial ou notificações de 
patente que aparecem no SOFTWARE, conforme fornecido a Você. 
 
2.3 Você não pode usar o SOFTWARE para fornecer quaisquer serviços pagos de terceiros ou serviços 
de reconhecimento ou conversão gratuitos e/ou fornecer os resultados ou acesso aos resultados obtidos 
através do uso do SOFTWARE, como parte de outro serviço que tem como componente reconhecimento 
ou conversão, exceto se Você assinou um acordo por escrito em separado com a ABBYY para tal. 
 
2.4 Você não pode contornar a interface do usuário do SOFTWARE que é fornecida com o SOFTWARE, 
sem um acordo adicional por escrito com a ABBYY, incluindo o uso do SOFTWARE em conjunto com 
qualquer outro software, exceto pelos fins estipulados pelos produtos. 
 
3. SOFTWARE em versão preliminar, de teste ou demo  
 
3.1 Se o SOFTWARE recebido por Você com a sua Licença é uma versão pré-comercial ou Software em 
Versão Beta, fornecido para fins de teste ou demonstração, tem funcionalidade limitada ou inferior à 
funcionalidade total, é rotulado de “Teste e Compre” “Teste”, “Demo” ou fornecido sem custo (“Software 
Restrito”), então este artigo 3 deverá se aplicar até o momento em que Você obtenha (compre) a licença 
para a versão completa SOFTWARE. No caso em que qualquer provisão neste documento entre em 
conflito com qualquer outro termo ou condição neste EULA, este artigo deverá sobrepor-se a tal(is) 
outro(s) termo(s) e condição(ões), com relação ao Software Restrito, mas somente na medida em que 
necessário para solucionar o conflito.  
 
3. 2 O SOFTWARE RESTRITO É FORNECIDO A VOCÊ “COMO TAL” E SEM GARANTIA OU 
INDENIZAÇÃO (EXPRESSA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÓRIA) DE QUALQUER TIPO. O SOFTWARE 
RESTRITO NÃO REPRESENTA O SOFTWARE FINAL DA ABBYY, E PODE CONTER FALHAS, 
ERROS E OUTROS PROBLEMAS QUE PODEM RESULTAR EM FALHAS DO SISTEMA OU DE 
OUTRA NATUREZA E DE PERDA E DADOS. ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO SOB AS LEIS 
APLICÁVEIS, NENHUMA GARANTIA DEVERÁ SE APLICAR AO SOFTWARE RESTRITO E, PARA 
DEIXAR CLARO VOCÊ RECONHECE QUE A ABBYY SE ISENTA DE QUALQUER GARANTIA OU 
OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE PARA COM VOCÊ, DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO, 
MAS NÃO LIMITANDO-SE A NÃO VIOLAÇÃO, USOFRUTO TRANQUILO, E ADEQUAÇÃO PARA UM 
FIM PARTICULAR. ONDE A RESPONSABILIDADE NÃO PUDER EXCLUIR, MAS FOR LIMITADA, A 
RESPONSABILIDADE TOTAL DA ABBBY E AQUELA DE SEUS PARCEIROS DEVERÁ ESTAR 
LIMITADA À SOMA DE 50 DÓLARES AMERICANOS (USD 50,00). OU QUANTIA MAIOR PAGA 
PELO SOFTWARE, QUALQUER QUE SEJA O VALOR MAIOR. 
 
3.3 O Software Restrito pode ter funcionalidade limitada, tal como funcionalidade por um período de 
tempo limitado e mediante expiração da funcionalidade permitida (“tempo limite excedido”), Seu acesso 
e capacidade de uso do Software Restrito pode ser desabilitado. Mediante tempo limite excedido, Seus 
direitos sob este EULA serão encerrados, exceto que Você obtenha uma nova licença da ABBYY. 
 
3.4 Software Restrito para o qual não há uma versão comercial. 
 
3.4.1 Software Restrito para o qual não há uma versão comercial constitui-se de Informação Confidencial 
da ABBYY. 
 
3.4.2 Para o Software Restrito para o qual não há uma versão comercial, a ABBYY não promete ou 
garante, não tem obrigação expressa ou implícita, e Você reconhece que a ABBYY não prometeu ou 
garantiu que tal software será desenvolvido posteriormente ou que uma versão comercial será 
anunciada ou disponibilizada no futuro. A ABBYY pode não introduzir no mercado um produto de 
software semelhante ou compatível com tal software. Da mesma forma, Você reconhece que qualquer 
uso, pesquisa ou desenvolvimento que Você realize em relação a tal software é feita inteiramente por 
Sua própria conta e risco. 
 
3.4.3 Você pode fornecer feedback para a ABBYY com relação ao teste e uso do Software Restrito, 
incluindo relatórios de erros ou bugs ("Feedback) e transferir e conceder totalmente à ABBYY todos os 
direitos sobre tal Feedback, incluindo sem limitação os direitos de uso, publicação e disseminação do 
Feedback. 
 
3.4.4 Confidencialidade do Software Restrito para o qual não há uma versão comercial e seus 
resultados: 
 



3.4.4.1 Você concorda em não divulgar informações eletrônicas, verbais ou escritas informadas pela 
ABBYY a Você, relacionadas ao Software Restrito para o qual não há uma versão comercial. Quaisquer 
informações sobre a qualidade dos resultados obtidos através do uso de tal Software Restrito, Feedback 
e quaisquer informações sobre falhas, erros e outros problemas descobertos por Você no Software 
Restrito para o qual não há uma versão comercial são Informações Confidenciais da ABBYY. 
 
3.4.5 Você não deverá divulgar Informações Confidenciais. O termo “divulgar” significa exibir, descrever, 
copiar, arrendar, emprestar, alugar, atribuir, transferir ou fornecer acesso, sobre uma rede ou de outro 
modo; Informações Confidenciais reproduzidas sob qualquer forma, incluindo comunicações verbais, 
para qualquer terceiro. 
 
3.4.6 Você dever tomar medidas necessárias para prevenir a divulgação de Informações Confidenciais e 
mantê-las confidenciais.  
 
3.4.7 Você deve informar imediatamente à ABBYY se tomar conhecimento de qualquer divulgação de 
informações confidenciais. Se Você violar os termos e condições determinados nos artigos 3.4.4.1- 3.4.6 
acima, Você deverá compensar a ABBYY sobre qualquer perda resultante de tal violação. 
 
3.4.8 Mediante recebimento de uma versão posterior do Software Restrito ou da versão comercial de tal 
software, seja ele um produto independente ou parte de um produto mais amplo, Você concorda em 
devolver ou destruir todas as versões anteriores do Software Restrito recebidos da ABBYY. 
 
3.4.9 Se Você recebeu o Software Restrito como parte de um acordo por escrito em separado, Seu uso 
do SOFTWARE também está regido por tal acordo. Seu uso do SOFTWARE também é regido por tal 
acordo. No caso em que qualquer termo ou condição de um acordo por escrito em separado, tal como 
Acordo de Confidencialidade Mútua, entre em conflito com qualquer termo ou condição neste EULA, um 
acordo por escrito em separado deverá sobrepor-se a tal(is) outro(s) termo(s) e condição(ões), com 
relação ao SOFTWARE, mas somente na medida em que necessário para solucionar o conflito.  
 
4. SOFTWARE com revenda proibida 
 
4.1 Se o SOFTWARE estiver rotulado como “Revenda Proibida” ou “NFR,” então, independente de 
outras seções deste EULA, Você somente poderá usar o SOFTWARE para fins de demonstração, 
verificação ou teste. 
 
5. Atualizações 
 
5.1 Se o SOFTWARE estiver rotulado como uma atualização, Você deve ser proprietário da licença para 
a versão anterior do SOFTWARE identificada pela ABBYY como sendo apto para esta atualização, para 
poder usar o SOFTWARE.  
 
5.2 O SOFTWARE rotulado como uma atualização substitui e/ou complementa o produto que forma a 
base de Sua qualificação para a atualização. 
 
5.3 Você somente poderá usar o produto atualizado resultante em concordância com os termos do EULA 
fornecidos com esta atualização.  
 
5.4 Você reconhece que qualquer obrigação da ABBYY venha a ter de suporte da versão do 
SOFTWARE que está sendo atualizado se encerra mediante a disponibilidade da atualização. 
 
6. Upgrades 
 
6.1 Se o SOFTWARE for rotulado como um upgrade, as restrições ao Seu uso do SOFTWARE e o 
escopo da Sua Licença podem incluir, mas não se limitam aos seguintes itens: 
 
6.1.1 O software que forma a base de Seu direito de uso para o upgrade pode ser usado após um 
upgrade somente no mesmo computador, de acordo com os termos e condições do acordo de licença do 
usuário final, fornecido com este SOFTWARE, a menos que declarado de outra forma em um acordo de 
atualização escrito com a ABBYY ou Parceiro da ABBYY.  
 
6.1.2 O uso do software que forma a base de Seu direito de uso para o upgrade pode ser proibido por 
um acordo escrito entre Você e a ABBYY ou Parceiro da ABBYY. 
 



7. Suporte Técnico e Manutenção 
 
7.1 Você pode ser servido com suporte técnico, manutenção ou serviços profissionais relacionados ao 
SOFTWARE ("Serviços de Suporte"), sujeito às condições da política de suporte atual da ABBYY. 
Entretanto, Você pode ter o direito de um nível diferente de Serviços de Suporte que é determinado pela 
política de suporte da ABBYY, em concordância com o acordo por escrito executado entre Você e a 
ABBYY ou um Parceiro da ABBYY, com relação a tais Serviços de Suporte. 
 
7.2 Os termos e condições gerais da política de suporte da ABBYY estão publicados no website da 
ABBYY www.abbyy.com. A ABBYY se reserva o direito de alterar a política de suporte a qualquer 
momento, sem notificação prévia. 
 
7.3 Além dos termos e condições gerais, a ABBYY pode ter políticas de suporte específicas em regiões 
específicas que podem ser regidas por acordos em separado.  
 
7.4 Qualquer código de software complementar e qualquer componente do SOFTWARE fornecido a 
Você como parte dos Serviços de Suporte deverá ser considerado como parte do SOFTWARE e está 
sujeito aos termos e condições deste EULA. 
 
7.5 Para qualificar para os serviços de suporte, pode ser solicitado que você forneça à ABBYY 
informações sobre as características de Seu hardware, número de série de seu SOFTWARE, assim 
como determindadas informações pessoais, como Seu nome, nome da empresa (se aplicável), 
endereço, número de telefone e endereço de e-mail. A ABBYY pode utilizar as informações acima 
mencionadas da maneira descrita no item 0 do EULA. 
 
8. Propriedade 
 
8.1 Nenhum título de qualquer um dos Direitos de Propriedade Intelectual da ABBYY (incluindo 
SOFTWARE e quaisquer patentes, marcas comerciais ou direitos autorais) será transferido para Você. 
Você não deverá, sob qualquer maneira, durante ou após o prazo do Acordo, fazer uso ou reivindicar 
qualquer direito sobre qualquer nome, logotipo, marca comercial, padrão ou design de propriedade da 
ABBYY, ou de qualquer nome, logotipo, marca comercial, padrão ou design que se assemelhe a estes. 
 
8.2 Nenhum título de qualquer um dos Seus Direitos de Propriedade Intelectual (incluindo a aplicação e 
quais quer de Suas patentes, marcas comerciais ou direitos autorais) será transferido para a ABBYY. 
 
8.3 O SOFTWARE contém segredos comerciais e informações confidenciais valiosas, pertencentes à 
ABBYY e terceiros, e protegidos sob as leis de direitos autorais, incluindo, sem limitação, a Lei de 
Direitos Autorais dos Estados Unidos, leis da Federação Russa, provisões de tratados internacionais e 
leis aplicáveis do país no qual o produto é obtido ou está em uso. 
 
8.4 Todos os títulos e direitos contidos e do conteúdo que não está contido no SOFTWARE, mas que 
podem estar acessíveis através do uso do SOFTWARE são de propriedade dos respectivos proprietários 
do conteúdo e podem estar protegidos por direitos autorais aplicáveis ou outras leis de propriedade 
intelectual e tratados internacionais. Este EULA não concede a Você quaisquer direitos sobre tal 
propriedade intelectual. 
 
9. Garantia Limitada. Isenções. 
 
9.1 Se exigido pela legislação do país no qual Você obteve (comprou) o SOFTWARE, a ABBYY garante 
que a mídia na qual o SOFTWARE foi desenvolvido será livre de defeitos em materiais e fabricação 
manual, sob condição de uso normal apenas e somente para o tempo mínimo garantido determinado 
pela legislação do país no qual Você obteve (comprou) o SOFTWARE, iniciando a partir da data de 
obtenção (compra). Se o SOFTWARE foi obtido (comprado) em países definidos no artigo 14.6, este 
período se constituirá de 30 (trinta) dias, iniciados a partir da data em que Você o obteve (comprou). 
 
9.2 EXCETO SE EXPRESSAMENTE INFORMADO NESTE ARTIGO 9 (GARANTIA LIMITADA, 
ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE) E EXCETO SE QUALQUER GARANTIA OU PRAZO NO 
LIMITE DO QUAL O MESMO NÃO POSSA OU NÃO DEVA SER EXCLUÍDO OU LIMITADO PELA LEI 
APLICÁVEL PARA VOCÊ EM SUA JURISDIÇÃO, O SOFTWARE, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO 
QUALQUER DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE, UPGRADES E ATUALIZAÇÕES QUE ESTÃO 
SENDO FORNECIDAS A VOCÊ “COMOTAL” E A ABBY NÃO EXPRESSA QUAISQUER 
GARANTIAS, CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES OU TERMOS (EXPLÍCITOS OU IMPLÍCITOS, SEJA 



PELA LEI ORDINÁRIA, ESTATUTÁRIA, COSTUME, USO, OU DE OUTRO MODO), ASSIM COMO 
QUALQUER QUESTÃO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO A NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE 
TERCEIROS, COMERCIABILIDADE, INTEGRAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO 
PARA QUALQUER FINALIDADE EM PARTICULAR, OU QUE O SOFTWARE ESTARÁ LIVRE DE 
ERROS, OU QUE O SOFTWARE IRÁ FUNCIONAR ADEQUADAMENTE QUANDO USADO EM 
CONJUNTO COM QUALQUER OUTRO SOFTWARE OU HARDWARE. A ABBYY NÃO AFIRMA E 
NÃO PODE GARANTIR O DESEMPENHO OU RESULTADO QUE VOCÊ POSSA VIR A OBTER AO 
USAR O SOFTWARE. O RISCO INTEGRAL, ASSIM COMO A QUALIDADE E DESEMPENHO DO 
SOFTWARE ESTÁ POR SUA CONTA. ALÉM DISSO, A ABBBYY NÃO EMITE GARANTIAS SOBRE 
QUAISQUER PRODUTOS DE TERCEIROS OS QUAIS POSSAM SER FORNECIDOS DENTRO DO 
SOFTWARE.  
 
10. Limitação de Responsabilidade 
 
10.1 EM NENHUM CASO A ABBYY SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, 
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE DADOS OU INFORMAÇÕES DE NENHUM TIPO, 
REIVINDICAÇÕES COMERCIAIS OU DE OUTRO TIPO OU CUSTOS DE NENHUMA NATUREZA, OU 
QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, OU QUAISQUER PERDAS 
DE LUCRO OU PERDA DE ECONOMIAS RESULTANTES DE E/OU RELACIONADOS AO USO DO 
SOFTWARE, OU DANOS CAUSADOS POR POSSÍVEIS ERROS OU ERROS TIPOGRÁFICOS NO 
SOFTWARE, MESMO SE UM REPRESENTANTE DA ABBYY FOR INFORMADO DA POSSIBILIDADE 
DE TAL PERDA, DANOS, REIVINDICAÇÕES OU CUSTOS, OU POR QUALQUER REIVINDICAÇÃO 
POR TERCEIROS. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES A SEGUIR SE APLICAM NO LIMITE DO 
PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL EM SUA JURISDIÇÃO. A RESPONSABILIDADE AGREGADA 
EXCLUSIVA DA ABBYY SOB OS TERMOS OU EM CONEXÃO COM O SOFTWARE DEVERÁ SER 
LIMITADA AO VALOR DO PREÇO DA COMPRA ORIGINALMENTE PAGO PELO SOFTWARE, SE 
HOUVER. 
 
11. Exclusão de garantia e limitações para usuários residentes na Alemanha e Áustria  
 
11.1 Se Você obteve Sua cópia do SOFTWARE na Alemanha ou Áustria, e Você geralmente reside em 
tais países, então, de acordo com a lei alemã, a ABBYY garante que o SOFTWARE fornece as 
funcionalidades estabelecidas nesta documentação, incluídas no SOFTWARE (as “funcionalidades 
acordadas”) para o período de garantia limitado recebido da cópia do SOFTWARE, quando usado na 
configuração de hardware recomendada. Conforme usado neste artigo, o “período de garantia limitado” 
significa um (1) ano, se Você é um usuário de negócios ou pessoa jurídica, e de dois (2) anos, se Você 
não é um usuário de negócios. A variação não substancial de funcionalidades acordadas não deve ser 
considerada e não estabelece nenhum direito de garantia. Esta garantia limitada não se aplica ao 
SOFTWARE fornecido a Você livre de cobrança, por exemplo, atualizações, versões pré-lançamento, 
versão de “Teste”, amostras do produto, cópias de “Revenda proibida” (“NFR”) ou o SOFTWARE que foi 
alterado por Você, no limite de que tais alterações causem um defeito. Para reivindicar uma garantia, 
durante o período de garantia limitado, Você deve devolver, sob seus custos, o SOFTWARE e prova de 
compra ao local onde Você o obteve. Se as funcionalidades do SOFTWARE variarem substancialmente 
das funcionalidades acordadas, a ABBYY tem o direito (por meio de novo desempenho e a seu critério 
exclusivo) de reparar ou substituir o SOFTWARE. Se isto não ocorrer, Você tem o direito de uma 
redução sobre o preço de compra (redução) ou de cancelar o acordo de compra (rescisão). Para obter 
mais informações sobre garantia, entre em contato com o Departamento de Suporte ao Cliente na 
Alemanha: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 Munich, tel.: +49 89 69 33 33 0, fax: +49 
89 69 33 33 300.  
 
11.2 Se Você obteve Sua cópia do SOFTWARE na Alemanha ou Áustria e Você geralmente reside em 
tais países, então:  
 
11.2.1 Sujeito às provisões no artigo 11.2.2, a responsabilidade estatutária da ABBYY pelos danos deve 
ser limitada aos termos a seguir: (i) A ABBYY deverá ser responsável somente até o limite da quantia de 
danos, conforme tipicamente previsível no momento de ingresso no acordo de compra, com relação aos 
danos causados por uma violação ligeiramente negligente de obrigações contratuais materiais; e ii)A 
ABBYY não deverá ser responsabilizada por danos causados por violação ligeiramente negligente de 
obrigações contratuais não materiais. 
 
11.2.2 A limitação de responsabilidade definida na seção 11.2.1 não se aplicará a nenhuma 
responsabilidade estatutária obrigatória, em particular, para responsabilidade sob o Ato de 
Responsabilidade de Produtos da Alemanha, responsabilidade por assumir uma garantia específica ou 



responsabilidade por culpabilidade causada por danos pessoais. 
 
11.2.3 Você é solicitado a tomar todas as medidas razoáveis para evitar e reduzir danos, em particular 
para fazer cópias de backup do SOFTWARE e Seus dados do computador, sujeitos às provisões deste 
EULA. 
 
12. Limitações adicionais para o SOFTWARE obtido nos EUA 
 
12.1 Uso Governamental. Se o uso do SOFTWARE for feito pelo Governo dos Estados Unidos ou 
qualquer agência governamental americana, os termos adicionais a seguir deverão ser aplicados: (1) O 
Software de Computador Restrito, conforme definido na cláusula de Direitos sobre Dados Gerais nas 
Normas de Aquisição Federal 52.227-14; e (2) qualquer uso, duplicação ou divulgação pelo Governo 
estão sujeitos a restrições conforme determinado no subparágrafo (c)(1)(ii) da cláusula de Direitos em 
Dados Técnicos e Software de Computador na DFARS 252.227-7013. 
 
12.2 Regras de exportação. Concorda que Você não deverá exportar ou exportar o SOFTWARE em 
violação com quaisquer provisões de exportação nas leis do país no qual o SOFTWARE foi comprado ou 
de outra forma adquirido. Além disso, Você oferece representação e garante que não está proibido sob 
as leis aplicáveis de receber o SOFTWARE. 
 
13. Tecnologias de terceiros 
 
13.1 Fontes incorporadas. Programas de fonte são sujeitos a direitos autorais e o proprietário do 
direitos autorais pode impor condições sob as quais o programa da fonte pode ser usado. Uma das 
condições pode ser que Você necessita de uma cópia licenciada do programa da fonte para incorporar a 
fonte no arquivo PDF. Em nenhuma circunstância, a ABBYY será responsabilizada por quaisquer danos 
advindos de ou em conexão com Seu uso de fontes incorporadas. 
 
13.2 Outras tecnologias licenciadas. Este SOFTWARE é usado sob a licença das seguintes patentes 
nos EUA: 5,625,465; 5,768,416 e 6,094,505. 
 
13.3 Notificação de créditos.  
 
13.3.1 Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. 
 
14. Lei regente 
 
14.1 Se o SOFTWARE foi obtido nos Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Montserrat, Nicarágua, Panamá, Ilhas Turcos e Caicos, Ilhas Virgens ou Taiwan, 
este EULA deverá ser regido e executado em concordância com as leis do Estado da Califórnia, Estados 
Unidos da América. Com relação a qualquer disputa que possa surgir em conexão com este EULA e/ou 
este SOFTWARE, Você consente com a jurisdição exclusiva e local da corte federal e/ou estadual no 
condado de Santa Clara no Estado da Califórnia. Para evitar quaisquer dúvidas sobre se o SOFTWARE 
foi obtido nos Estados Unidos, neste caso, Você obteve (comprou) o SOFTWARE da ABBYY USA 
Software House, Inc. 
 
14.2 Se o Software for obtido no Japão, este EULA será regido e conduzido de acordo com as leis do 
Japão e as partes aceitam a jurisdição exclusiva e da Corte Distrital de Tóquio no Japão. 
 
14.3 Se o SOFTWARE foi obtido na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, 
Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia ou qualquer um dos países membros da União 
Europeia, exceto Malta, Grécia e Chipre, isto não está diretamente mencionado no artigo 14.4, 14.6 ou 
14.7 deste EULA, ou na Suíça, Noruega, Islândia ou Liechtenstein, este EULA deverá ser regido e 
executado pela lei substantiva em vigor em Munique, na República Federal da Alemanha e na corte 
competente de Munique. A República Federal da Alemanha deverá ter jurisdição exclusiva sobre todas 
as disputas relacionadas a este EULA. 
 
14.4 Se o SOFTWARE foi obtido no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e na República da 
Irlanda, este EULA deverá ser regido e executado em concordância com as Leis da Inglaterra e País de 
Gales e as partes aceitam a jurisdição exclusiva das cortes da Inglaterra e País de Gales. 
 
14.5 Se o SOFTWARE foi obtido na Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilhas Christmas, Ilhas 
Cocos (Keeling), Ilhas Cook, Fiji, Niue, Ilha Norfolk, Tokelau, este EULA será regido e conduzido de 



acordo com as leis do estado de New South Wales, Austrália, e as partes aceitam a jurisdição exclusiva 
e local das cortes federal e estadual exclusivas do estado de New South Wales. 
 
14.6 Se o SOFTWARE foi obtido na Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão ou outro país no âmbito do CIS, 
exceto Ucrânia e Moldávia, ou se o SOFTWARE foi obtido (comprado) na Geórgia, Letônia, Lituânia ou 
Estônia, este EULA deverá ser regido e executado em concordância com a lei substantiva em vigor na 
Federação Russa. 
 
14.7 Se o SOFTWARE foi obtido na Albânia, Bósnia e Herzegóvina, Bulgária, Croácia, República 
Tcheca, Hungria, Israel, Macedônia, Polônia, Romênia, Eslováquia, Turquia, Sérvia, Montenegro, 
Ucrânia ou Moldávia, este EULA deverá ser regido e executado em concordância com a lei substantiva 
da Ucrânia, exceto se o SOFTWARE foi adquirido por um indivíduo que tem o status de consumidor, de 
acordo com Código Civil da Polônia. A lei polonesa deverá ser aplicada para tais consumidores. 
 
14.8 Se o artigo 14.7 for aplicado e Você é uma pessoa jurídica ou proprietário exclusivo (um indivíduo 
que representa ele mesmo uma atividade comercial sem o uso de estrutura de uma empresa ou 
parceiros e detém sozinho a responsabilidade pelas ações dos negócios), qualquer e todas as disputas, 
controvérsias ou diferenças de opinião surgidas a partir de ou relacionadas ao EULA devem ser 
finalmente resolvidas através de arbitragem em concordância com as regras e procedimentos da Corte 
Internacional de Arbitragem Comercial na Câmara de Comércio e Indústria da Ucrânia, de acordo com 
sua Ordem. O julgamento da Corte mencionada acima é final e obrigatório para execução por ambas as 
partes. Se o artigo 14.7 se aplica e Você é uma pessoa física, A Corte Distrital de Shevchenkovsky em 
Kiev, Ucrânia, deverá ter jurisdição exclusiva sobre todas as disputas relacionadas a este EULA.  
 
14.9 Se o artigo 14.6 for aplicado e Você é uma pessoa jurídica ou proprietário exclusivo (um indivíduo 
que representa ele mesmo uma atividade comercial sem o uso de estrutura de uma empresa ou 
parceiros e detém sozinho a responsabilidade pelas ações dos negócios) a Corte Arbitrazh de Moscou, 
na Federação Russa, deverá ter jurisdição exclusiva sobre todas as disputas relacionadas a este EULA. 
Se o artigo 14.6 se aplica e Você é uma pessoa física, A Corte Distrital de Kuzminvsky em Moscou, na 
Federação Russa, deverá ter jurisdição exclusiva sobre todas as disputas relacionadas a este EULA.  
 
14.10 Nos casos descritos nos artigos 14.1- 14.7, este EULA será regido pelo conflito de regras jurídicas 
de qualquer jurisdição ou da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para Venda Internacional 
de Bens, cuja aplicação é expressamente excluída. 
 
14.11 Se o SOFTWARE foi obtido (comprado) em um país diferente dos países especificados nos 
artigos 14.1- 14.7, este EULA deverá ser regido e executado em concordância com a lei substantiva do 
país no qual Você obteve (comprou) o SOFTWARE. 
 
15. Rescisão 
 
15.1 Exceto se acordado de outro modo por Você e a ABBYY ou um Parceiro da ABBYY em um acordo 
por escrito em separado, ou exceto se determinado pelo EULA ou documentação para o  SOFTWARE, 
este EULA tem vigor  perpetuamente a partir da data em que Você inicialmente  demonstra Sua 
aceitação, conforme determinado na parte inicial do EULA ou enquanto for permitido sob a lei aplicável. 
No limite do exigido pela lei aplicável, a declaração de um período de expiração para este EULA, este 
EULA terá a duração que for permitida, mas em qualquer caso, pelo menos enquanto durar os direitos 
autorais do SOFTWARE e deverá expirar automaticamente, sem notificação prévia, quando tal período 
se esgotar. 
 
15.2 Sem prejuízo sobre quaisquer outros direitos, a ABBYY pode rescindir este EULA se Você falhar 
em se adequar aos termos e condições deste EULA. Em tal caso, Você deverá destruir todas as cópias 
do SOFTWARE, todos as suas partes componentes e remover o SOFTWARE de seus Computadores. 
 
15.3 Você poderá rescindir este EULA ao destruir todas as cópias do SOFTWARE, todas as suas partes 
componentes e ao remover o SOFTWARE. 
 
15.4 Tal rescisão não elimina Você de Sua obrigação de pagar pelo SOFTWARE. Os artigos 2, 3, 4, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e o artigo 3.4.4 sobrevivem à rescisão ou expiração deste EULA, de qualquer 
maneira que ocorra, mas não deverão implicar em ou criar quaisquer direitos continuados de uso do 
SOFTWARE após a rescisão ou expiração deste EULA. 
 
16. Diversos 



  
16.1 No decorrer da ativação, instalação, operação, registro e/ou suporte técnico e manutenção do 
SOFTWARE, Você pode ser solicitado a fornecer à ABBYY determinadas informações pessoais (tais 
como, mas não limitadas a Seu nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone). Você pode 
escolher não nos fornecer Suas informações pessoais; neste caso, Você pode não poder obter suporte 
técnico ou manutenção para o SOFTWARE disponibilizados aos clientes da ABBYY que fornecem seus 
dados pessoais, se a provisão das informações pessoais for essencial para fornecer a Você o suporte 
técnico e manutenção para o SOFTWARE ou for um requisito de tal suporte técnico ou manutenção para 
o SOFTWARE e não contradiz a lei aplicável. Por exemplo, para fornecer suporte técnico, a ABBYY 
precisa processar seu e-mail ou número de telefone para comunicar-se com você. Você concorda em 
não fornecer mais informações pessoais que o exigido pela ABBYY ou Parceiro da ABBYY e Você 
concorda que Suas informações pessoais podem ser processadas (incluindo, mas não limitando-se a 
coleta e/ou de outro modo seu uso) pela ABBYY e/ou seus afiliados ou Parceiros da ABBYY em 
concordância com a lei aplicável desde que a confidencialidade dos dados e segurança dos dados seja 
mantida se exigido pela lei aplicável. Quaisquer informações pessoais que Você fornecer à ABBYY ou 
suas afiliadas ou Parceiros da ABBYY serão processadas, armazenadas e utilizadas estritamente dentro 
da ABBYY e suas afiliadas ou Parceiros da ABBYY e não serão divulgadas a nenhum terceiro, exceto se 
exigido pela legislação aplicável. Todos os registros pessoais serão processados exclusivamente com a 
finalidade de cumprir obrigações determinadas neste EULA pela ABBYY. 
 
16.2 O SOFTWARE pode conectar-se periodicamente ao servidor da ABBYY via internet para 
verificação do status do SOFTWARE ou baixar atualizações e informações técnicas necessárias para o 
funcionamento do SOFTWARE. A ABBYY tomará as medidas necessárias com o objetivo de que 
nenhuma informação pessoal sobre Você ou seu computador seja transferida durante tais conexões. 
 
16.3 ABBYY poderá enviar a Você e-mails contendo produtos e notícias da empresa, informações sobre 
ofertas especiais, orientações sobre a utilização de produtos e outras informações relacionadas à 
empresa e produtos, desde que Você concorda em receber tais informações. Você poderá remover Seu 
endereço de e-mail da lista de endereçamento da ABBYY a qualquer momento.    
 
16.4 Caso quaisquer reivindicações ou ações legais foram impetradas contra Você em conexão com o 
Seu uso do SOFTWARE, Você deverá informar à ABBYY por escrito sobre isto imediatamente e, sempre 
que aplicável, dentro de 3 (três) dias a partir do momento que Você tomar conhecimento. Você deverá 
tomar as precauções necessárias para possibilitar à ABBYY tomar parte nos procedimentos ou 
audiências sobre tais reivindicações ou ações judiciais na corte ou arbitragem e deverá fornecer à 
ABBYY a Sua cooperação integral e todas as informações que a ABBYY considere úteis ou necessárias 
para sua defesa e acordo de reivindicações e ações judiciais correspondentes, imediatamente em até (e 
sempre que praticável, não posterior a 7 (sete) dias a partir da data em que receber uma solicitação da 
ABBYY. 
 
16.5 Em consideração sob o que determina este EULA está o preço da Licença estabelecido pela 
ABBYY ou Parceiro da ABBYY e pagável de acordo como procedimentos de pagamento estabelecidos 
por eles, ou podem incluir um valor de equipamento ou hardware obtidos por Você ou como parte da 
consideração pagável por Você pela versão completa do SOFTWARE. Se Você é uma pessoa física, 
este EULA pode ser fortuito. 
 
16.6 Se qualquer parte deste EULA encontrar-se anulada ou não exequível, ela não afetará a validade 
da conjuntura do EULA, que permanecerá válida e exequível de acordo com seus termos. 


