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TERMOS E CONDIÇÕES 
Memória Musical - Warner Music Brasil 

 
1. Aceitação, Uso e Acesso. 
 
Os Termos e condições a seguir estabelecem as disposições e normas às quais deverá se submeter o indivíduo, pessoa 
ou entidade (o “Usuário”) que tenha decidido interagir com a Warner Music Brasil, através do uso do aplicativo Skill 
identificado pelo nome de Memória Musical (doravante “Skill”). O referido indivíduo, pessoa ou entidade não ficará 
isento de responsabilidade em caso de descumprimento das disposições e normas mencionadas. 
 
Ao se cadastrar, utilizar os serviços, aceitar a entrega de publicidade e promoções, de acordo com a Política de 
Privacidade aplicável e, no caso de habilitação das notificações para push para a Skill, para acessar, surfar/navegar 
e/ou utilizar a Skill, o Usuário manifesta, de forma inequívoca e imediata, o seu consentimento tácito a respeito do uso 
da Skill, de acordo com os presentes Termos e Condições. 
 
Além disso, o Usuário reconhece ter lido e aceitado a Política de Privacidade aplicável a respeito do tratamento de 
seus dados pessoais, que se encontra no próprio site da Skill. 
 
2. Definições. 
 
A fim de facilitar para o leitor e para todos os efeitos referentes aos presentes Termos e Condições, a Skill, através do 
presente parágrafo, fornece as definições dos conceitos a seguir, que vão aparecer mais adiante no presente documento. 
As palavras seguintes deverão ser interpretadas conforme descrito. Para fins de diferenciação, os termos definidos a 
seguir serão descritos por meio da primeira letra maiúscula e somente quando utilizado com o referido formato deverão 
ser interpretados dessa forma. 
 
Aplicativo Plataforma Amazon Echo utilizada pelos Usuários para interatuar, aceder, fazer 

downloads e/ou navegar na Skill. 
 

Benefícios De maneira enunciativa, mas sem que isso signifique limitações, promoções, 
descontos, preços especiais, etc. 

 
Upload Refere-se a todas as operações voluntárias de cunho informático que envolvam a 

transferência da Informação/arquivo armazenado em um dispositivo eletrônico 
para uma Skill ou plataforma on-line. 

 
Conteúdo Refere-se à totalidade dos componentes multimídia e/ou informação consistente, 

incluindo, mas não se limitando a textos, gráficos, fotografias, logos, áudio, vídeo, 
marcas, imagens, bases de dados e o design gráfico, código fonte e software de 
propriedade da Warner Music Brasil. 

 
Download       Refere-se a todas as operações voluntarias de cunho informático envolvendo a 

transferência de Informação on-line destinada para um dispositivo eletrônico. 
 

Warner Music Brasil  Uma sociedade comercial devidamente cadastrada segundo as leis da República 
Federativa do Brasil, que é titular dos direitos de propriedade intelectual a respeito 
da Skill. 
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Elemento(s) Significa todo componente multimídia e/ou informação consistente, incluindo, 
mas não se limitando a, textos,  gráficos, fotografias, logos, áudio, vídeo, marcas, 
imagens, bases de dados e desenho gráfico, código fonte [incluindo qualquer 
programa conectado através de hipertexto ou ligações (links)] e software de 
propriedade de terceiros. 

 
Plataforma Alexa Site para download de atualizações e/ou aplicativos para o sistema Alexa. 
Redes Sociais Significa a totalidade do espaço da internet dedicado à vinculação constante de 

indivíduos para a manifestação contínua e troca de ideias, e à informação diversa 
com finalidades de lazer, entretimento, conscientização social e formação de 
relacionamentos interpessoais. 

 
Usuário Significa o indivíduo que pode acessar e interatuar com a Skill. 

 
Skill Skill é de propriedade da Warner Music Brasil, sendo utilizada pelo Usuário 

através de sistema de voz da plataforma da Amazon denominada Alexa. 
 

 
3. Envio de Informação Comercial. 
 
A Skill funciona como uma interface de voz para envio de todo tipo de informação, publicidade, marketing e 
promoções da Warner Music Brasil e/ou de Anunciantes Terceirizados, seja através do envio de todo tipo de 
notificações em dispositivos móveis, mensagens de texto ou multimídia (a cargo do Usuário, se for o caso) e/ou e-
mails, em virtude dos quais o Usuário, voluntariamente, ao se cadastrar, consentiu com o envio desse tipo de 
informação comercial para seu próprio uso e benefício. O usuário pode, a qualquer momento, cancelar a sua assinatura 
para parar de receber as informações comerciais acima mencionadas. 
 
Portanto, o Usuário reconhece que através do acesso e registro na Skill, diferentes tipos de serviços de informação, 
publicidade, marketing e promoções serão fornecidos por meio do uso e/ou habilitação da Skill, nos limites da Política 
de Privacidade aplicável. Todas as informações relacionadas a publicidade, marketing e promoções serão gerenciadas 
pela Skill. Nestes casos, o usuário deve aceitar estes Termos e Condições de uso no que diz respeito ao cadastro. A 
Warner Music Brasil não se responsabiliza pelos serviços e/ou produtos oferecidos por Terceiros Anunciantes por 
meio da Skill. O Usuário deve aceitar os Termos e Condições de uso dos serviços, informações, publicidade e 
promoções oferecidas pelos Terceiros Anunciantes, caso estes estejam na Skill. 
 
O Usuário entende que a Skill atua exclusivamente para o envio de informações e para participar das gincanas, a fim 
de adivinhar as músicas contidas na Skill, e de acordo com os objetivos descritos na Política de Privacidade. 
 
As informações, publicidade, marketing e promoções enviadas ao Usuário são de responsabilidade da empresa que as 
envia e, por esse motivo, os Anunciantes Terceiros deverão indicar o nome, endereço, número de telefone e, na sua 
falta, o seu endereço eletrônico, a fim de serem contatados pelos Usuários, desobrigando a Warner Music Brasil de 
qualquer tipo de reclamação a partir deste momento. 
 
4. Natureza da Skill. 
 
O conteúdo utilizado para o desenvolvimento da Skill foi disponibilizado apenas e exclusivamente para fins 
informativos. Consequentemente, a Warner Music Brasil, bem como os autores dos referidos Conteúdos, e/ou 
qualquer outra pessoa ou instituição que intervenha ou tenha atuado na sua preparação, divulgação e/ou esteja 
envolvida, de qualquer outra forma, com os autores, não são responsáveis pela forma como o Usuário pretende interagir 
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com o aplicativo, bem como pelas decisões ou ações tomadas com base na natureza ou na substância de tal Conteúdo. 
 
Por meio da Skill, o Usuário deve adivinhar o nome da música e/ou do artista que a interpreta, ouvindo um fragmento 
de 5 (cinco) segundos da referida música, o que lhe permitirá acumular pontos. As músicas são propriedade da Warner 
Music Brasil, assim como os serviços por ela prestados, suas atividades, suas promoções e informações de interesse 
geral, entre outros. 
 
Portanto, deve-se observar que a Skill não fornece nenhum serviço de consulta; por isso, qualquer pessoa que interaja 
com a Skill é informada que, em virtude destes Termos e Condições, o Conteúdo aqui exposto não deve ser concebido, 
em hipótese alguma, como tendo essa finalidade. 
 
Qualquer Usuário que necessitar de consulta derivada exclusivamente de conteúdo ou informação sob controle da 
Warner Music Brasil, deverá entrar em contato com a Warner Music Brasil por meio do correio eletrônico 
disponibilizado mais abaixo neste documento. 
 
5. Responsabilidade do  Usuário. 
 
Em conformidade com as leis do Brasil, o uso dos serviços prestados pela Skill é aplicável a pessoas de todas as idades. 
Consequentemente, o Usuário declara e garante, sob pena de falso testemunho, que ao aceitar estes Termos e 
Condições é pessoa maior de 18 anos e possui a capacidade mental necessária para compreender e aceitar estes Termos 
e Condições e que é capaz para entrar em um acordo legal. 
  
O Usuário entende que é o único responsável pelo cumprimento das leis locais ou nacionais aplicáveis à sua localidade. 
 
O Usuário será responsável pelos danos de qualquer espécie que a Skill, Warner Music Brasil, seus diretores, 
funcionários, acionistas, subsidiárias, filiadas, agentes, contratados e fornecedores (incluindo, sem limitação, o 
Provedor de Skill) possam sofrer, direta ou indiretamente, bem como de perdas, custos, despesas, reclamações, 
demandas, responsabilidades (incluindo despesas legais), independentemente de sua causa, que podem surgir como 
resultado da conexão para acesso e uso da Skill pelo Usuário ou por qualquer outra pessoa que utilize o seu nome de 
Usuário e senha; sendo também responsável pela violação de qualquer uma das obrigações derivadas destes Termos e 
Condições. 
 
Caso o Usuário continue utilizando a Skill, considerar-se-á que ele/a aceitou os presentes Termos e Condições e a 
Política de Privacidade aplicável. 
 
Ao aceitar o presente acordo, o Usuário garante que: 
 
• Atua em seu próprio nome; 
• Dedica-se e está envolvido em atividades lícitas, pelas quais declara que não executa nem participa de 
atividades criminosas ou ilegais, nem tem a intenção de usar sua conta em conexão com tais atividades; não usa, não 
pretende usar nem pretende permitir que outra pessoa use sua conta para qualquer propósito ilegal ou proibido, 
incluindo, sem limitação, fraude ou lavagem de dinheiro, de acordo com as leis do Brasil e/ou qualquer outra legislação 
aplicável à Skill. 
• Tem fornecido à Skill informações verdadeiras, precisas e completas. Quaisquer informações pessoais 
fornecidas pelos Usuários serão tratadas com o devido cuidado e segurança, de acordo com nossa Política de 
Privacidade. 
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6. Regras sobre o Uso da Skill 
 
O Usuário da Skill compromete-se a utilizá-la, de acordo com estes Termos e Condições, de forma diligente, correta 
e lícita, e de acordo com a moral e os bons costumes. O Usuário será responsável pelos danos de qualquer natureza 
que a Warner Music Brasil venha a sofrer, direta ou indiretamente, em decorrência do descumprimento de qualquer 
uma das obrigações derivadas destes Termos e Condições. 
 
O Usuário assume o custo total de toda manutenção, reparo ou correção necessária no caso de qualquer perda ou dano 
sofrido devido à navegação ou interação com a Skill. Da mesma forma, o Usuário se compromete a cumprir as leis 
federais, estaduais e municipais, bem como as recomendações internacionais (por exemplo as emitidas ou emanadas 
do Fórum de Governança da Internet) que lhe sejam aplicáveis, ou sejam também aplicáveis ao uso adequado da Skill. 
O Usuário se compromete isentar a Warner Music Brasil, seus diretores, funcionários, acionistas, subsidiárias, 
afiliadas, agentes e licenciadores de qualquer dano que a Warner Music Brasil possa sofrer devido ao uso incorreto 
do Site ou devido à violação de qualquer um dos Termos e Condições aqui descritos. Da mesma forma, o Usuário 
concorda em reembolsar a Warner Music Brasil, em caso de qualquer despesa ou desembolso realizado em virtude 
de tais conceitos, incluindo as despesas e/ou honorários advocatícios correspondentes. 
 
O Usuário concorda ainda que: 

a) Usará a Skill apenas para as finalidades estabelecidas expressamente nestes Termos & Condições 

b) Fornecerá informações verdadeiras, precisas, atuais e completas, conforme solicitado pelo formulário de registro 
aplicável, e será o responsável por manter essas informações atualizadas (incluindo-se suas informações de 
contato, para que possamos ser contactado de forma confiável). O Usuário não poderá se passar por outra pessoa 
ou entidade,  e não poderá vender, compartilhar ou transferir as informações de sua conta. 

c) Seu nome de usuário e senha serão para seu uso pessoal e devem ser mantidos em sigilo o tempo todo. O Usuário 
concorda em não revelar seus dados de login a ninguém. 

d) Será o responsável por todo e qualquer uso de seu nome de usuário e senha ou atividades que ocorram em sua 
conta. 

e) Deverá notificar a Warner Music Brasil imediatamente sobre qualquer violação de confidencialidade real ou 
suspeita ou uso não autorizado de seu nome de usuário e senha em sua conta vinculada à Skill. 

f) Deverá alterar sua senha e suas informações de autenticação, se aplicável, sempre que suspeitar de qualquer 
violação de sua conta vinculada à Skill.  

g) Não salvará sua senha ou nome de usuário em nenhum software ou navegador que os retenha automaticamente.  

h)  Deverá tomar todas as precauções necessárias para impedir o uso da Skill em sua conta por pessoas não 
autorizadas. 

Caso o Usuário não cumpra o disposto acima, ou agir sem o devido cuidado, será responsável por quaisquer danos 
resultantes de tal comportamento. 

O Usuário concorda ainda que será de sua exclusiva responsabilidade obter e pagar por qualquer software, hardware 
ou serviços (incluindo conectividade com a internet) necessários para utilização da Skill. 
 
7. Hacking. 
 
O Usuário aceita e concorda em não tentar danificar, negar serviço, hackear, fazer cracking, fazer engenharia reversa 
ou influir (coletivamente, "interferir") com a Skill de qualquer forma. Da mesma forma, o Usuário reconhece que é 
proibido acessar a Skill para fins de cópia dos processos e métodos de propriedade da Warner Music Brasil. Se, de 
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alguma forma, o Usuário interferir na Skill ou realizar qualquer atividade proibida, o Usuário concorda em pagar todos 
os danos causados à Warner Music Brasil e ainda cooperará com as autoridades no processo contra qualquer Usuário 
que interfira com a Skill ou que realize qualquer atividade proibida ou tentativa de cometer fraude contra a Warner 
Music Brasil ou contra qualquer outra das partes por meio do uso da Skill ou dos serviços prestados por meio dela. A 
Warner Music Brasil reserva-se o direito de negar parte ou todo o acesso ao Aplicativo ou serviço a qualquer Usuário 
por qualquer motivo, a qualquer momento, a critério exclusivo da Warner Music Brasil. O Usuário aceita que seu 
endereço ou endereços de IP possam ser bloqueados a qualquer momento e a nosso critério para não permitir o uso 
continuado deste Site. A Warner Music Brasil reserva-se o direito de iniciar qualquer ação considerada apropriada, 
segundo o nosso critério exclusivo, com relação à violações ou sobre a aplicação dos termos destes Termos e 
Condições, e expressamente se reserva todos os direitos e recursos disponíveis para nós, contidos na lei ou baseados 
na equidade. 
 
8. Não Associação 
 
O Usuário aceita que não há relação comercial, associação, sociedade, vínculo empregatício, subordinação, 
agenciamento, comissão ou similar(es) de qualquer natureza entre o Usuário e a Warner Music Brasil, em virtude 
dos Termos e Condições presentes. 
 
9. Propriedade Intelectual. 
 
Os direitos de propriedade intelectual dos serviços e conteúdo do Aplicativo (a título de exemplo, marcas, slogans, 
imagens, som, vídeo, software, etc.), são de propriedade exclusiva da Warner Music Brasil. Os direitos de 
propriedade intelectual referem-se a todas as marcas registradas e/ou utilizadas no Brasil ou no exterior, bem como a 
todos os direitos de invenções (patenteadas ou não), desenhos industriais, modelos de utilidade, informações 
confidenciais, nomes comerciais, avisos, direitos comerciais, reservas de direitos, nomes de domínio, bem como todos 
os tipos de direitos econômicos sobre obras e criações por direitos autorais e outras formas de propriedade industrial 
ou intelectual reconhecidas ou a serem reconhecidas pelas leis correspondentes. 
 
Caso o Usuário considere que o Aplicativo viola ou atenta, de alguma forma, contra os direitos de propriedade 
intelectual de terceiros, deverá notificar a Warner Music Brasil no endereço indicado nestes Termos e Condições, 
acompanhando todas as informações a respeito. 
 
10. Dever de sigilo. 
 
A Warner Music Brasil é obrigada a manter as informações recebidas pelo Usuário em sigilo, em conformidade com 
as disposições legais aplicáveis no Brasil, e a Warner Music Brasil é obrigada a tratar tais informações de acordo 
com a Política de Privacidade aplicável. 
 
A Warner Music Brasil não assume qualquer obrigação em relação a quaisquer outras informações que não sejam 
consideradas dados pessoais. 
 
A Warner Music Brasil está obrigada a utilizar os dados pessoais dos Usuários de acordo com a Política de 
Privacidade aplicável e aceito pelo Usuário. 
 
Ao se cadastrar no Aplicativo e aceitar seus Termos e Condições, o Usuário aceita que a Warner Music Brasil se 
comunique com o Usuário através da Skill e/ou através de mensagens de e-mail  para enviar informações que a Warner 
Music Brasil considere, ao seu critério exclusivo, de interesse do Usuário, incluindo publicidade e informações sobre 
ofertas e promoções, quando solicitados, nos termos da Política de Privacidade aplicável. 
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11. Disposições ineficazes. 
 

Caso alguma cláusula, ou parte dela, destes Termos e Condições seja considerada inexequível, ou seja, declarada nula 
ou inválida de acordo com a legislação aplicável, a cláusula considerada ineficaz será, então, substituída por um termo 
ou condição que seja válida e que possa cumprir o objetivo da cláusula ou da parte não exequível, ou que tenha sido 
declarada nula ou inválida. Os termos e condições restantes permanecem em vigor. Qualquer direito que não tenha 
sido expressamente conferido neste documento é considerado reservado a favor da Warner Music Brasil. 
 
13. Validade. 
 
Os presentes Termos e Condições vigorarão por tempo indeterminado a partir da data de publicação no Skill e até 
que uma versão mais recente seja publicada, onde a versão anterior será considerada sem efeito. 
 
A Warner Music Brasil poderá, a qualquer momento e por qualquer motivo, encerrar estes Termos e Condições e o 
acesso ou uso, pelo Usuário: (a) da Skill, (b) de seu nome de usuário e senha para a Skill ou (c) quaisquer arquivos ou 
informações associadas ao nome de usuário e senha do Usuário na Skill. Na hipótese de encerramento do acesso à 
Skill, o Usuário não terá o direito de impetrar nenhuma reclamação contra a Warner Music Brasil, suas filiadas ou 
seus respectivos representantes e provedores em relação a tal rescisão. A Warner Music Brasil, suas filiadas e seus 
respectivos representantes e fornecedores, não serão responsáveis por qualquer término do seu acesso à Skill ou às 
informações ou arquivos e não serão obrigados a disponibilizar essas informações ou arquivos para o Usuário, exceto 
se for exigido em contrato separado entre o Usuário e a Warner Music Brasil após a referida rescisão. A Warner Music 
Brasil poderá tomar as medidas que considerar apropriadas para impor ou verificar a conformidade com qualquer parte 
destes Termos e Condições (incluindo o direito de cooperar com qualquer processo legal relacionado ao uso da Skill 
ou com qualquer reclamação de terceiros de que seu uso da Skill é ilícito ou viola os direitos de terceiros). 
 
14. Comentários, Reclamações e Sugestões. 
 
Para qualquer comentário ou sugestão, a Warner Music Brasil coloca à disposição do Usuário os correios eletrônicos 
a seguir: leila.oliveira@warnermusic.com e sarah.santos@warnermusic.com. 
 
Qualquer comentário, sugestão, proposta, estudo, oferta ou, em geral, qualquer tipo de informação que o Usuário envie 
através de e-mails, telefones e/ou qualquer outro meio de comunicação, não implicará na aceitação da Warner Music 
Brasil de qualquer tipo de compromisso ou obrigação com relação ao usuário. 
 
15.         Títulos das Seções. 
  
A Warner Music Brasil e o Usuário concordam que os títulos atribuídos a cada uma das seções que aparecem neste 
documento são estabelecidos exclusivamente para sua conveniência e não devem ser considerados na interpretação 
dos presentes Termos e Condições. 
 
16. Outras disposições específicas. 
 
Certos serviços que são oferecidos ou poderiam ser oferecidos por meio da Skill, podem, também, conter Termos e 
Condições particulares que são específicos para tais serviços e, portanto, adicionais aos presentes.  
 
17. Jurisdição aplicável. 

 
Em caso de controvérsia em relação a estes Termos e Condições ou à respectiva Política de Privacidade, o Usuário 
concorda expressamente em se submeter à jurisdição dos tribunais, agências e/ou leis aplicáveis em vigor na Cidade 
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do Rio de Janeiro, Brasil,  renunciando a qualquer objeção jurisdicional, local ou inconveniente a esse fórum. 
 
O Usuário concorda que qualquer uso não autorizado da Skill ou de qualquer software ou material relacionado [com 
a Skill], resultaria em danos irreparáveis à Warner Music Brasil, suas filiadas ou a seus respectivos representantes ou 
provedores, pelos quais os danos financeiros seriam inadequados. Nesses casos, a Warner Music Brasil, suas filiadas 
ou seus respectivos representantes ou fornecedores, conforme o caso, terão o direito, além de outros recursos 
disponíveis segundo a lei e a equidade, de impetrar uma medida de urgência  contra o Usuário. Nada contido nesta 
seção ou em qualquer outra parte destes Termos e Condições deve ser interpretado para limitar/restringir recursos ou 
medidas disponíveis de acordo com reivindicações estatutárias ou outras que a Warner Music Brasil, suas filiadas ou 
seus respectivos representantes ou fornecedores, possam ter, em virtude de autoridade legal distinta, incluindo, sem 
limitação, qualquer reivindicação por violação de direitos de propriedade intelectual. 

 
Reconhecendo a natureza global da Internet, o Usuário obriga-se a acatar todas as disposições locais, estaduais ou 
federais no que diz respeito à variedade de comportamentos que desenvolve por meio do acesso, interação e/ou 
navegação que realiza na Skill. 
 
 

******* 
Última atualização: 08 de dezembro de 2020. 


