Domain Under Protection

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE NOMES
DE DOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS

Por este instrumento particular, de um lado a companhia ou indivíduo que
registre ou renove domínios na extensão.br diretamente ou através de um
intermediario sob o nome de DOMAIN UNDERP ROTECTION SERVIÇOS DE
INTERNET LTDA. en adiante chamado o “Contratante”, e
(2) DOMAIN UNDER PROTECTION SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.678.324/0001-05, com sede na Rua Desembargador Westphalen, nº 2.161,
Bairro: Rebouças, CEP: 80220-030 Curitiba/ PR, Brasil, doravante denominado
“CONTRATADO”.
CONSIDERANDO:
(i) OContratante é o proprietário dos direitos de propriedade e do fundo de
comércio relativos do ou dos nomes de domínios solicitados por ele e
registrados no Brasil baixo o titular DOMAIN UNDER PROTECTION
SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.,
(ii) Contratante opera o site web que se encontra baixo o ou os nomes de
Domínios, solicitados no território do Brasil baixo otitular DOMAIN UNDER
PROTECTION SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.,
(iii) Contratante deseja que o nome de domínio seja registrado no Brasil
perante o órgão responsável por registro de nomes de domínio no Brasil
(doravante denominado “NIC.Br – Núcleo de Informação e Coordenação do
Ponto BR”);
(iv) A Contratada é uma empresa brasileira que tem por objetivo social a
prestação de serviços relativos o registro e renovação, incluindo nomes de
domínios para uso na internet;
(v) Contratante e Contratado desejam asinar um contrato para formalizar as
bases nas quais o Contratado irá realizar o registro e manutenção do Nome de
Domínio. O Contratado irá registrar e manter o Nome de Domínio em nome da
Contratante sobre os termos estabelecidos abaixo.
RESOLVEM as Partes em comum acordo formãoo presente instrumento
contratual, que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO:
1.1. - O Contratado obriga-se a figurar como titular do Nome de Domínio em
nome da Contratante. O Contratado concorda que só deve manter o nome de
domínio estritamente de acordo com as instruções escritas pelo Contratante.
1.2. - O Contratadonão exerce qualquer tipo de ingerência e não detém
qualquer responsabilidade técnica sobre a configuração do Nome de Domínio
e/ou sobre o site hospedado sob o Nome de Domínio.
O Contratado nãoé de nenhuma maneira técnica e/ou juridicamente
responsável por qualquer conteúdo publicado, incluído ou removido do site sob
o Nome de Domínio ou de qualquer link asociado ao site web ou redirecionar
para outro site web, documento, imagens, etc..
O Contratado não possui qualquer capacidade técnica para, por exemplo, mas
não limitado a, desbloquear, bloquear, incluir, ou retirar conteúdo do site sob o
Nome de Domínio. O Contratado não está autorizado e nem é capaz de
fornecer ao NIC.Br ou quaisquer outras autoridades brasileiras qualquer tipo de
informação armazenada nos servidores do Contratante, tais como, mas não
limitando a, relatórios de registros, endereços de I.P. (protocolo de internet) de
usuários, dados cadastrais, data/ horário de acesso e etc.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
2.1. - Constituem obrigações do CONTRATADO:
I – Informar ao Contratante o mais rápido possível ao tomar conhecimento de
qualquer dos seguintes assuntos:
a. Quaisquer problemas técnicos ou administrativos relacionados com o Nome
de Domínio quando relatado pelo NIC.Br;
b. Quaisquer mudanças na lei, regras ou regulamentos do Território ou as
regras que possam ter um efeito sobre o presente Contrato;
c. Regulamentações ou políticas do NIC.Br que possam ter um efeitos sobre os
termos do presente Contrato;
d. Quaisquer infração de propriedade intelectual relacionada ao Nome de
Domínio ou qualquer outro problema ou questão relacionada com o uso do
Nome de Domínio, de acordo com as instruções do Contratante.
f.O Contratado deverá encaminhar imediatamente qualquer correspondência
recebida em relação ao Nome de Domínio, seja do NIC.Br ou de qualquer outra
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pessoa ou organização em relação ao Nome de Domínio ou para o site baixo o
Nome de Domínio, ao Departamento Jurídico do Contratante.
O Contratado irá encaminhar tal correspondência a todos os endereços de email e contatos que tenhao sidos informados pelo contratante no momento de
solicitação do serviço.

2.2. - A pedido do Contratante, o Contratado vai concordar com a transferência
do Nome de Domínio para qualquer entidade designada pelo Contratante, em
conformidade com os regulamentos vigentes do NIC.Br. O Contratante deverá
reembolsar o Contratado quaisquer eventuais custos incorridos com esta
transferência e não se eximirá de suas responsabilidades e despesas
envolvendo processos judiciais na esfera cível, administrativa e criminal em
andamento ou demandas que o Contratado seja indevidamente indicado como
réu por terceiros e que possam surgir após essa transferência.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
3. - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I - Responder dentro de 24 (vinte e quatro) horas a quaisquer consultas feitas
pelo Contratado relacionadas a eventuais medidas liminares/ cautelares e
ofício judicial;
II - Responder às solicitações realizadas peloContratadosobre o objeto deste
contrato ou com relação a qualquer ação judicial, medida extrajudicial ou
processo administrativo em até 02 (dois) dias corridos contados da solicitação;
III - Caso o Contratante não observe os prazos de respostas acima elencados,
o Contratadopoderá livremente tomar as medidas legais que julgar cabíveis a
fim de resguardar os seus direitos e interesses.
IV - O Contratante deverá indenizar e manter indenizadoo Contratado por
quaisquer perdas, custos e passivos decorrentes de violação dos termos deste
Contrato.
V - Na hipótese do Contratado ser apontado como réu em qualquer ação
judicial, processo administrativo ou medida extrajudicial tomada por qualquer
terceiro em relação ao registro do Nome de Domínio, ao direcionamento do
Nome de Domínio para a URL especificada pelo Contratante, ou qualquer
conteúdo hospedado sob o Nome de Domínio, o Contratante pagará o
Contratado custos, despesas e honorários advocatícios (incluindo honorários
de sucumbência e honorários profissionais), cabendo o Contratado notificar o
Contratante destes custos, incorridos em relação a tais demandas, bem como
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por quaisquer danos atribuídos aos Requerentes desde que o Contratado aja
apenas de acordo com as instruções escritas pelo Contratante.As partes
Contratantes concordam que mesmo após a transferência do registro de Nome
de Domínio, caso o Contratado seja apontado como réu por qualquer terceiro,
o Contratante pagará o Contratado custos, despesas e honorários advocatícios
(incluindo honorários de sucumbência e honorários profissionais)e eventual
sentença condenatória em relação a tais demandas.

VI – Caso o Contratado seja nomeado com réu em qualquer ação judicial
ajuizada por qualquer terceiro em relação ao registro do Nome de Domínio, ao
direcionamento do Nome de Domínio para a URL especificada pelo
Contratante, ou qualquer conteúdo hospedado sob o Nome de Domínio, o
Contratado pode denunciar a lide o Contratante, informando ao Autor e ao
Tribunal que é o Contratante a parte legítima a figurar no processo.
VII - Deverá disponibilizar ferramentas no próprio site para facilitar ao
interessado denunciar quaisquer contas e/ou conteúdos inapropriados
praticados por usuários do site.
VIII – Deverá disponibilizar Termos e Condições de Uso/ Política de
Privacidade, contendo a previsão de direitos e obrigações dos usuários de
forma clara e precisa e na língua portuguesa, bem como divulgar os telefones
de atendimento aos usuários, e-mails,razão social e endereço da empresa
proprietária do site.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO:
4. - Este Contrato terá início na data de assinatura e vigorará por prazo
indeterminado, exceto que seja resilido ou rescindido por qualquer das partes,
de acordo com a cláusula abaixo.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESILIÇÃO E RESCISÃO:
5.1. - Este contrato poderá ser resilido, a qualquer momento, por acordo entre
as partes, dando uma antecedência mínima de três meses por escrito à outra
parte, a ser celebrado através de instrumento específico.
5.2. - No recebimento de aviso prévio por qualquer das partes nos termos do
presente contrato e durante todo o período da notificação, o Contratado deve
tomar todas as medidas exigidas pelo Contratante para transferir a propriedade
do Nome de Domínio para uma entidade determinada pelo Contratante. Tais
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medidas podem incluir, mas não se limitam a assinar todos os documentos de
transferência exigidos pelo NIC.br, cancelar o nome de domínio perante o
NIC.br ou usar quaisquer outros meios disponíveis à custa razoável do
Contratante para proteger seus interesses sobre o Nome de Domínio.
5.3. - Independentemente da causa, ocorrendo a resilição ou a rescisão
contratual, oContratante pagará oContratado custas judiciais, taxas, despesas
e honorários advocatícios (incluindo honorários de sucumbência e honorários
profissionais), bem como quaisquer condenações judiciais, multas
administrativas e ou danos aos Requerentes envolvendo o Nome de Domínio
anteriormente registrado pelo Contratado.
5.4. - O Contratado não se apresentará como responsável pelo Nome de
Domínio do Contratante após a transferência e deverá devolver todos os
documentos e quaisquer outros materiais para o Contratante.

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO:
6. - Nenhuma parte poderá ceder ou transferir os direitos e/ou obrigações deste
contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência e por escrito da
outra parte.
CLÁUSULA SÉTIMA - INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:
7.1. - Deverá ser mantido o absoluto sigilo tanto durante este Contrato quanto
após o seu término, o Contratado deve tratar como informações confidenciais e
não deverá (exceto no desempenho do presente Acordo) utilizar, divulgar,
revelar, reproduzir ou dar conhecimento a terceiros de tudo o quanto disser
respeito aos respectivos segredos do negócio.
7.2. - São consideradas informações confidenciais todas aquelas reveladas
poruma parte à outra, e incluirão, sem implicar em limitação, as fórmulas,
processos, projetos, as informações que não sejam de conhecimento público,
know-how, invenções e outras informações comerciais ou técnicas.
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CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS:
8.1. - O Contratantegarante que todas as informações fornecidas ao
Contratado são verdadeiras, completas, atualizadas e precisas, bem como
também garante que está usando os serviços de registro privado do Contratado
de boa fé e não tem conhecimento do seu nome de domínio estar em violação
ou conflito com direitos de terceiros e/ou com marcas registradas ou nomes
comerciais de terceiros.
8.2. - O Contratantedeclara que o nome de domínio que está sendo registrado
peloContratado em seu nome não será usado em conexão com atividades
ilegais ou imorais ou com a transmissão de Spam, nem contém ou instala vírus,
erros, cavalos de Troia ou outros códigos, arquivos ou programas projetados
ou capazes de interromper, danificar ou limitar a funcionalidade de qualquer
software ou hardware.
CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. - Este instrumento constitui o contrato por inteiro, substituindo todos os
entendimentos anteriores entre as partes, inclusive comunicações e acordos,
verbais ou escritos.
9.2. - Qualquer disposição deste contrato que seja considerada proibida, nula
ou inexequível, em nenhuma hipótese invalidará o negócio jurídico celebrado
entre as partes, que remanescerá disciplinado pelas demais disposições
contratuais.
9.3. –Este contrato se informará e considerará válido, operativo e exigido a
partir do momento en que o contratante, já seja diretamente ou através de un
intermediário, peça ao contratado os serviços de registro e renovaçao dos
domínios sob a extensão.br.

Este contrato será publicado em português, espanhol e inglés no site
www.domainunderprotection.com.br para que possa ser revisado pelos
contratantes.
9.4. - Este contrato obriga não só as partes, mas também a seus sucessores a
qualquer título.
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CLÁUSULA DÉCIMA - LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO:
10.1. - Este Contrato será regido, interpretado e terá efeitos de acordo com as
leis do Brasil.
10.2. - Quaisquer controvérsias que possam surgir na sequência deste acordo
ou quaisquer outros acordos daí resultantes serão submetidos à jurisdição do
tribunal competente na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil.
10.3. - Em caso de ambiguidade ou conflito entre as duas versões do presente
acordo, deverá prevalecer o disposto na versão em português.
.
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