
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DIGITAL “LIVINGSAFE CABO TELECOM” 
PELA CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

 
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., com sede na Rua Senador José Ferreira de Souza, 
nº 1916 – Candelária – Cidade do Natal, Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.952.192/0001-
61, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.952.192/0008-38, doravante denominada “CABO TELECOM”, e, de outro 
lado, o “USUÁRIO", devidamente qualificado na Proposta de Assinatura, têm entre si ajustado as presentes o 
presente Contrato de Prestação de Serviço de Segurança Digital, de acordo com a solicitação e interesse do 
Usuário e em consonância com a opção constante na Proposta de Assinatura e regras específicas a seguir 
descritas. 
 
ATENÇÃO: AO CONFIRMAR A ASSINATURA, O USUÁRIO DEMONSTRA QUE TEVE PRÉVIO 
CONHECIMENTO DO PRESENTE INSTRUMENTO EM SUA TOTALIDADE E ASSIM MANIFESTA TOTAL 
CONCORDÂNCIA E ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE INSTRUMENTO DE 
CONTRATO. 
 
1. OBJETO 
 
1.1 O objeto do Contrato é o fornecimento oneroso do Serviço de Segurança Digital com recursos 
diferenciados de utilização e que consistirá na oferta de tecnologia relacionada à segurança na Internet, 
através de sublicenciamento de software Antivírus denominado “LivingSafe Endpoint McAfee Powered”, 
que, por sua vez, será executado na Plataforma de aplicativo denominada LivingSafe. 
1.2 O Serviço de Segurança Digital ofertado pela Cabo Telecom é feito a título de sublicenciamento 
devidamente autorizado pela empresa Lidera Network  Brasil Ltda. – “Lidera Network” (CNPJ 
29.332.579/0001-71), detentora dos direitos autorais e de comercialização do software descrito na 
Cláusula 1.1.  
1.2.1 A propriedade intelectual existente (incluindo, mas não se limitando a patentes, direitos autorais, 
softwares, sistemas, funcionalidades e ferramentas), bem como de todos os elementos, tais como códigos-
fontes, documentos, manuais, atualizações, adaptações e sugestões, principalmente em relação às suas 
funções, características e formas da disponibilização e da elaboração de textos, figuras e layout, entre outros 
correlatos sobre os softwares, que os compõem, cujas licenças são objeto deste Contrato, constitui 
propriedade intelectual individual e exclusiva de seu criador. 
1.2.2 Pertencerá exclusivamente à parceira Lidera Network ou ao criador do software os respectivos 
direitos de propriedade sobre toda e qualquer invenção, descoberta, aperfeiçoamento ou inovação em 
relação ao software. 
1.2.3 Estas disposições abrangem não só o software, mas também as versões, revisões, atualizações e 
aperfeiçoamentos disponibilizados. 
1.2.4 O Usuário declara-se ciente de que o software é disponibilizado da forma como se encontra, de 
modo que a CABO TELECOM não concede qualquer garantia de que o software será apropriado para 
um uso específico ou que funcionará sem interrupções ou que estará livre de defeitos ou erros 
menores, que não afetem de modo relevante seu desempenho, ou que as aplicações contidas no 
software destinem-se a atender a todas as exigências do usuário, não sendo a CABO TELECOM 
responsável por nenhum fator que esteja além de seu controle razoável. 
1.2.5 Tendo em vista que o software é de propriedade de terceiros, o Usuário expressamente declara e 
garante estar ciente de que, para fazer uso do software, deverá, necessariamente, celebrar Termo de 
Licença de Uso de Softwares com referido terceiro, pelo qual serão regulados os termos de uso 



específicos requisitados pelo fabricante e que são complementares ao presente Contrato, cuja 
aceitação decorrerá automaticamente da contratação do serviço. 
 
2. RECURSOS COMPREENDIDOS NO SERVIÇO DE SEGURANÇA DIGITAL 
 
2.1 A CABO TELECOM disponibilizará ao Usuário a licença de uso de software Antivírus, em conformidade 
com o Plano contratado e respectiva oferta. 
2.2 O recurso de Antivírus é passível de instalação em um computador, tipo PC, MC, assim como em 
dispositivos Smatphones e Tablets, que possuam os sistemas operacionais iOS, Android, Windows 
ou MAC, e traz como recursos proteção contra (i) vírus, (ii) softwares espiões – “spywares” e (iii) 
práticas de obtenção indevida de senhas e informações – “phishing”. 
2.2.1 O Usuário reconhece que algumas violações de segurança envolvem ataques a dados. Por 
exemplo, há vírus e outros malwares que: (i) excluem ou destroem dados (às vezes, arquivos 
individuais, mas até mesmo um disco inteiro ao corromper o registro de inicialização mestre ou outro 
elemento fundamental); (ii) modificam arquivos (como malware parasita que se anexa a um arquivo e 
modifica o arquivo para permitir sua própria execução e/ou propagação); e (iii) criptografam arquivos 
em seu drive (como ransomware, que usa a criptografia assimétrica). A melhor maneira de se proteger 
desses tipos de ataques é realizar backups de dados em outro dispositivo ou local com frequência. 
Desse modo, o Usuário terá outra cópia dos dados que o software agressor excluiu, modificou ou 
destruiu. Enquanto o objetivo do Serviço de Segurança Digital é tentar prevenir ataques e invasões e, 
ainda, quando ocorrida uma invasão por vírus, realizar tudo o que estiver ao alcance para remover o 
malware ou o vírus agressor, é de única e exclusiva responsabilidade do Usuário fazer backup de 
todos os dados e arquivos de seus dispositivos, para que eles possam ser restaurados caso seus 
dados sejam atacados. Sem esse backup, não será possível restaurar os dados excluídos, destruídos 
ou modificados. A CABO TELECOM não se responsabiliza pela perda ou recuperação de dados ou 
arquivos ou pela perda de uso de sistemas ou redes provenientes de ataques a dados. 
2.2.2 O Serviço de Segurança Digital e os Softwares vinculados não são à prova de falhas, não foram 
projetados nem se destinam a atividades de alto risco, como, exemplificativamente, uso em ambientes 
perigosos, que exijam desempenho à prova de falhas, inclusive operações em instalações nucleares, 
sistemas de comunicação de tráfego aéreo, sistemas bélicos, máquinas de suporte direto à vida e 
qualquer outra aplicação em que falhas do Software ou dos Serviços possam causar morte, 
ferimentos e danos graves físicos e à propriedade (danos materiais) e à honra, estando isenta a CABO 
TELECOM de qualquer garantia explícita ou implícita quanto à adequação a atividades de alto risco. 
2.3 O Serviço de Segurança Digital, além de contar com todas as proteções para os inúmeros riscos de 
navegação ao acessar a internet, oferece diversas funcionalidades para todos os dispositivos associados à 
uma mesma conta de acesso, possibilitando sua utilização e gerenciamento através de uma única conta, 
limitado a 11 (onze) licenças por conta de acesso, de acordo com o Plano escolhido pelo Usuário.  
2.4 Após a instalação do software de Segurança Digital (denominado “LivingSafe Endpoint McAfee Powered”, 
ou simplesmente LivingSafe) em seus dispositivos, o Usuário poderá realizar o gerenciamento através do site 
https://cabotelecom.living-safe.com/. 
2.4.1 O Usuário conseguirá visualizar os dispositivos conectados à sua conta, além de ter acesso às 
configurações de todas as funcionalidades. Cada dispositivo apresenta suas funcionalidades de uma forma 
diferente, de acordo com o sistema operacional (operacionais Android, iOS, Windows ou Mac) presente em 
cada dispositivo.  



2.4.2 O Rol de Funcionalidades Mobile são: Localização; Bloqueio (Android); Alarme; Captura Cam (Android); 
Rastrear Cartão SIM (Android); Backup; Limpeza; Redefinir Padrões (Android); Restauração (Android); Dados 
Pessoais – Contatos, SMS, Chamadas, Mídias (Android); Mensagem Personalizada (iOS); Contatos (iOS). 
2.4.3 O Rol de Funcionalidades de Console são: Anti-Malware; Firewall; Anti-Spam; Anti-Phishing; Controle 
de Vulnerabilidade (Windows); Navegação Segura na Web; Controle Parental (Windows); Filtro de Conteúdo 
(Windows); Bloqueio de Programas (Windows); Proteção da Rede Doméstica (Windows); Remoção Segura 
de Dados – Shredding (Windows); Quick Clean  Limpeza Rápida (Windows). 
2.4.4 As funcionalidades para PCs e Macs são todas controladas através do Console do LivingSafe 
Endpoint McAfee Powered, não permitindo o Usuário Administrador principal da conta controlar e 
configurar o acesso diretamente através do portal “Minha Conta”. Para efetuar configurações e 
atualizações, deverá ser feito diretamente na máquina do usuário através das opções do programa 
instalado no Desktop. 
2.5 A CABO TELECOM não será responsável pelo uso indevido ou inapropriado do software pelo 
Usuário, bem como por quaisquer perdas e danos sofridos pelo Usuário ou por terceiros em 
decorrência deste uso indevido ou inapropriado, concordando o Usuário em manter tanto a CABO 
TELECOM quanto a LivingSafe indenes, livres e isentas de qualquer ônus, dever ou responsabilidade 
decorrentes de demandas relacionadas ao disposto nesta cláusula. 
 
3. PLANOS 
 
3.1 A CABO TELECOM oferece várias opções de contratação (“Planos") do Serviço de Segurança Digital 
para uso pessoal, de acordo com as quantidades de dispositivos e usuários especificados (quando aplicável) 
permitidos para uso do software, vigentes no momento da contratação e disponibilizados na respectiva página 
de assinatura dos serviços, em que o Assinante poderá aderir à opção que se adéqua às suas necessidades. 
3.2 O Usuário que desejar realizar alteração do Plano contratado, poderá efetuar essa solicitação através do 
site www.cabotelecom.com.br, acessando a área destinada ao assinante, denominada “Central do Assinante”, 
sendo que a alteração do plano, será efetuado somente na data da próxima cobrança do Serviço, ou seja, na 
próxima mensalidade. 
 
4. PREÇOS 
 
4.1 A remuneração em razão do sublicenciamento dos Softwares pela CABO TELECOM em favor do Usuário 
será praticado conforme ajustado na Proposta/Contrato de Assinatura, em conformidade com o Plano de 
Segurança Digital escolhido. 
4.2 Os preços relativos aos Planos disponíveis, conforme dispostos na Cláusula 2.1.1, estão disponíveis para 
consulta no item PLANOS, na aba principal “Segurança Digital”, que pode ser acessado por meio do 
endereço https://www.cabotelecom.com.br 
4.2.1 IMPORTANTE: A CABO TELECOM poderá, a qualquer tempo, realizar promoções estabelecendo 
condições especiais de contratação do serviço de Segurança Digital. A(s) condição(ões) especial(is) 
definida(s) pela CABO TELECOM vigorará(ão) somente durante o prazo de vigência estipulado pela CABO 
TELECOM para a(s) referida(s) promoção(ões). 
4.2.1 Os valores descritos no endereço eletrônico citado acima contêm todos os impostos, taxas e demais 
encargos específicos incidentes para a prestação do serviço de Segurança Digital. 
 
5. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 



5.1 O serviço de Segurança Digital poderá ser contratado por pessoas físicas consideradas capazes nos 
termos da legislação civil em vigor, ou ainda por pessoas jurídicas legalmente constituídas e devidamente 
representadas. 
5.2 O Usuário obriga-se a fornecer dados verdadeiros e completos nos campos solicitados para a 
contratação do Serviço de Segurança Digital, além de manter tais dados devidamente atualizados 
durante o prazo contratado, comunicando a CABO TELECOM sempre que houver qualquer alteração. 
5.3 O Serviço de Segurança Digital poderá ser pago por diferentes meios divulgados no momento da 
contratação do serviço. A cobrança do serviço de Segurança Digital será processada a partir da data em que 
a CABO TELECOM receber do Usuário a confirmação da contratação do serviço. 
5.4 A confirmação da contratação e conseqüente assinatura do Serviço de Segurança Digital será 
efetivada e válida a partir do momento em que a CABO TELECOM enviar para o endereço de correio 
eletrônico (e-mail) indicado pelo Usuário no ato da contratação os dados (login e senha) para acesso à 
plataforma de gerenciamento do Serviço Segurança Digital. 
5.5 O Usuário é responsável pela segurança de sua senha e por todos os aspectos que envolvem a 
segurança da conta. O Usuário deve manter a senha e a chave de criptografia de sua conta em 
segurança, porque sem elas o Usuário poderá perder o acesso aos dados. O Usuário é o único 
responsável por qualquer atividade que ocorra em sua conta, inclusive por quem usa a sua conta. Se 
houver qualquer uso ou acesso não autorizado à conta do Usuário, este deverá informar 
imediatamente á CABO TELECOM. A CABO TELECOM não se responsabiliza por qualquer perda 
causada pelo uso não autorizado ou acesso à conta do USUÀRIO. 
 
6. USUÁRIO E CADASTRAMENTO 
 
6.1 O Usuário autoriza a manutenção de seus Dados Cadastrais nos arquivos da CABO TELECOM, 
desde que respeitada a política de privacidade constante do presente documento. 
6.2 O Usuário autoriza a CABO TELECOM a: 
(a) Compartilhar seus Dados Cadastrais com o parceiro comercial “Lidera Network”, que, por sua vez, 
aceita integralmente o mesmo compromisso de sigilo e confidencialidade assumido pela CABO 
TELECOM perante seus USUÁRIOS; 
(b) Compartilhar seus Dados Cadastrais em cumprimento a decisões judiciais ou administrativas; 
(c) utilizar arquivos temporários ("cookies") para a identificação dos USUÁRIOS; e 
(d) enviar e-mails com qualquer conteúdo, inclusive publicitário, para o endereço eletrônico informado 
pelo USUÁRIO no ato de seu cadastramento, exceto se o Usuário declarar-se, expressamente, 
contrário ao recebimento dos referidos e-mails.  
(e) enviar e-mails de caráter técnico ou informativo ou que, de qualquer forma, se refiram a aspectos 
contratuais do relacionamento entre a CABO TELECOM e o Usuário, não estarão sujeitos à recusa por 
parte do Usuário. A CABO TELECOM fica, desde já, autorizada a entrar em contato com o USUÁRIO 
por telefone, para quaisquer finalidades, incluindo telemarketing. 
6.3 Toda e qualquer senha necessária para uso dos serviços é pessoal e intransferível e, portanto, não 
deve ser divulgada pelo Usuário a terceiros. Caso tenha motivos para acreditar que terceiros tiveram 
acesso à sua senha, o Usuário deverá imediatamente providenciar a sua modificação. O Usuário é o 
único e exclusivo responsável por danos e prejuízos decorrentes da utilização indevida de sua senha 
por terceiros. 



6.4 O Usuário não poderá compartilhar sua senha com quaisquer terceiros. Caso o usuário permita a 
utilização de sua senha por terceiros, responderá integralmente por todos os atos que estes terceiros 
vierem a praticar por meio da internet, responsabilizando-se, inclusive, pelas perdas e danos que em 
decorrência disso vierem a ser impostas à CABO TELECOM e/ou à “Lidera Network”, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis na esfera cível e criminal. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO SEGURANÇA DIGITAL 
 
7.1 O Serviço Segurança Digital estará disponível ao Usuário 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias 
por semana, salvo interrupções necessárias por ocasião de serviços de manutenção no sistema, falhas 
decorrentes da operação das empresas fornecedoras de energia elétrica e/ou das empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicações, limitações inerentes aos softwares empregados, casos fortuitos e força maior, 
ou ainda, ações ou omissões de terceiros. 
7.2 O início do fornecimento do Serviço Segurança Digital ficará sujeito à verificação do número de 
CPF/MF ou CNPJ/MF indicado pelo Usuário e será efetivado a partir do momento em que a CABO 
TELECOM enviar para o endereço de correio eletrônico (e-mail) indicado pelo Usuário no ato da 
contratação os dados (login e senha) para acesso à plataforma de gerenciamento do Serviço 
Segurança Digital, nos termos das Cláusulas 5.3 e 5.4. 
7.3 O cancelamento do contrato pelo Usuário antes do término do prazo originalmente contratado não 
resultará no direito ao reembolso dos valores já pagos. 
7.4 O Usuário fica, desde já, ciente que atender aos Requisitos de Sistema é de sua responsabilidade. 
Isso pode incluir, mas não se limitar a, obtenção de atualizações ou upgrades para continuar usando o 
Software. 
7.5 Os Serviços de Segurança Digital, incluindo os softwares, plataforma de acesso e aplicativos 
vinculados, devem ser atualizados para evitar e/ou sanar novas ameaças, melhorar o desempenho ou 
a eficiência e por outras razões comerciais. O Assinante reconhece e concorda com a possibilidade de 
modificação dos recursos e das funcionalidades do Serviço de Segurança Digital durante o Período de 
Assinatura. 
7.5 O Usuário fica, desde já, ciente que a utilização do Serviço de Segurança Digital exige a presença 
uma conexão com a Internet de alta velocidade e que os dispositivos em que estejam instalados os 
softwares deverão atender aos Requisitos de Sistema aplicáveis. 
7.6 O Software os Serviços podem conter uma tecnologia de imposição que limita o volume do 
conteúdo armazenado, o consumo de largura de banda ou o número de dispositivos em que o 
Software e os Serviços podem ser instalados ou que nos permita suspender seu acesso ao Software e 
aos Serviços se você violar este Contrato ou se sua Licença expirar ou for rescindida. 
7.7 O Usuário é exclusivamente responsável por quaisquer despesas incorridas com seu provedor de 
dados, conexão à internet ou de serviços móveis relacionadas ao uso do Software ou dos Serviços, 
incluindo qualquer excesso e multas cobradas por exceder os dados ou os minutos permitidos, ou 
uso de SMS nacional ou internacional. 
7.8 O Serviço de Segurança Digital e, consequentemente, as licenças de acesso aos softwares e 
plataforma de aplicativo permanecerão em vigor durante o período da assinatura e desde que o 
Assinante se mantenha adimplente quanto às obrigações assumidas neste contrato, em especial o 
pagamento das mensalidades, conforme previsto na Cláusula 12 deste instrumento 



7.9 O Usuário que desejar solicitar o cancelamento do seu plano contratado, poderá efetuar essa 
solicitação através do site www.cabotelecom.com.br, acessando a área destinada ao assinante, 
denominada Central do Assinante, sendo certo que: 
(a) O cancelamento do plano será efetuado somente na data da próxima cobrança do Serviço. Caso o 
pedido de cancelamento seja feito no prazo de 7 (sete) dias corridos contados da data da contratação, 
a CABO TELECOM providenciará o estorno do valor pago pelo Usuário. Contudo, se o cancelamento 
ocorrer após o prazo de arrependimento retro mencionado, a CABO TELECOM somente efetuará o 
cancelamento a partir da próxima data de cobrança, de modo que o serviço contratado continuará 
disponível ao Usuário e o mesmo será cobrado normalmente, cessando, o serviço e a cobrança, na 
data da próxima cobrança; 
(b) Após o efetivo cancelamento do plano, conforme disciplinado no item 7.9 (a), o Usuário não mais 
será cobrado pelo Serviço Segurança Digital. 
 
8. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO 
 
8.1 O Usuário obriga-se a fornecer dados verdadeiros e completos nos campos solicitados para a 
contratação do Serviço Segurança Digital, além de manter tais dados devidamente atualizados durante 
o prazo contratado, comunicando a CABO TELECOM sempre que houver qualquer alteração. 
8.2 O Usuário está ciente em prestar todas as informações e fornecer os documentos necessários para a 
prestação do serviço Segurança Digital conforme a melhor técnica e as normas vigentes, bem como sempre 
que determinado por decisão judicial ou administrativa, sob pena de ser responsabilizado civil e 
criminalmente. 
8.3 O Usuário se compromete, prontamente, a efetuar o pagamento das quantias referentes aos serviços 
eventualmente contratados em decorrência deste contrato. 
8.4 O Assinante tem total ciência de ser terminantemente proibido (i) reproduzir ou distribuir o 
Software ou os Serviços; (ii) fazer engenharia reversa ou tentar obter o código fonte do Software e dos 
Serviços; (iii) adaptar ou modificar o Software e os Serviços ou criar trabalhos derivados com base no 
Software ou nos Serviços; (iv) publicar, copiar (exceto cópias de segurança – “backup”), vender, 
emprestar, alugar, sublicenciar, designar ou, de qualquer outra forma, transferir o Software ou os 
Serviços para qualquer outra pessoa; (v) explorar o Software e os Serviços para quaisquer fins 
comerciais; (vi) tentar contornar as medidas de proteção técnica do Software e dos Serviços; (vii) usar 
o Software e os Serviços para violar a lei; ou (viii) se envolver em qualquer atividade que interfira no 
uso do Software e dos Serviços por qualquer outra pessoa. 
8.5 Sem prejuízo de outras disposições legais e contratuais aplicáveis, constituem obrigações do 
Usuário: 
(i) Não disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, o software para terceiros;  
(ii) Não ceder, sublicenciar, transferir, vender, revender ou comercializar sua licença de uso do 
software;  
(iii) Notificar imediatamente a CABO TELECOM sobre o recebimento de quaisquer comunicações, 
judiciais ou extrajudiciais, que envolvam interesses da CABO TELECOM, ou que, de qualquer forma, 
tenham alguma relação direta ou indireta com os termos deste Contrato;  
(iv) Fazer uso do software dentro dos limites impostos pelo Contrato e pela legislação aplicável, 
responsabilizando-se integralmente por qualquer uso indevido ou ilícito;  
(v) Disponibilizar toda infraestrutura necessária para o licenciamento do software;  



(vi) Não fazer, em nenhuma hipótese, alterações, adaptar, reproduzir, engenharia reversa, desmontar, 
descompilar ou decompor ou modificar de qualquer modo o software, bem como a não desenvolver 
outros produtos que incorporem ou concorram com o software objeto deste Contrato, sendo assim 
responsável perante a CABO TELECOM e à parceira “Lidera Network”por quaisquer prejuízos sofridos 
por esta em virtude da violação de tais obrigações; e  
(vii) Usar o controle de acesso ao software e o respectivo código de segurança, se houver, fornecido 
pela CABO TELECOM, obrigando-se a manter seu sigilo. 
8.6 O Usuário não poderá promover medidas e defesas judiciais e extrajudiciais, nos conflitos que 
versarem sobre os direitos dos softwares relacionados a este Contrato, devendo, na hipótese de ser 
notificado, interpelado, intimado ou citado, comunicar, imediata e tempestivamente, a CABO 
TELECOM. 
8.7 O Usuário obriga-se a não efetuar quaisquer modificações no software, bem como não permitir 
que terceiros contratados efetuem qualquer modificação, sem a anuência por escrito da CABO 
TELECOM, como também respeitar os mandamentos do manual de utilização do software. 
8.8 O Usuário não poderá copiar, alugar, arrendar, sublocar, transferir, vender, alienar, revelar, ou 
distribuir o software ou qualquer parte do mesmo para quaisquer terceiros ou de outra forma permitir 
a utilização direta ou indireta do software por terceiro, salvo mediante expressa autorização da CABO 
TELECOM. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CABO TELECOM 
 
9.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Contrato, a CABO TELECOM compromete-se a: 
(a) respeitar a privacidade de seus Usuários, de modo que não irá rastrear ou divulgar informações relativas à 
utilização do acesso à Internet pelos Usuários, a menos que seja obrigado a fazê-lo em decorrência de ordem 
de autoridade, disposição legal e/ou em caso de violação de suas políticas internas; 
(b) resguardar a privacidade dos seus Usuários, comprometendo-se a não transmitir a terceiros seus dados 
pessoais, exceto nas hipóteses autorizadas neste Contrato e segundo as limitações impostas pela Política de 
Privacidade; 
(c) envidar seus melhores esforços para assegurar e desenvolver a qualidade dos serviços objeto do 
presente Contrato. 
9.2 Sem prejuízo de demais cláusulas específicas estabelecidas nos termos de detalhamento do serviço, a 
CABO TELECOM exime-se, ainda, de qualquer responsabilidade por custos, prejuízos e/ou danos causados 
a usuários ou a terceiros por: 
(a) conteúdo, propaganda, produtos, serviços contidos ou oferecidos em sites visitados por meio do serviço, 
mesmo quando houver, no próprio portal da CABO TELECOM, links ou publicidade relativa a tais sites. 
(b) negociações de qualquer natureza envolvendo usuários e anunciantes ou titulares de sites integrados ou 
não ao portal da CABO TELECOM, incluindo participação em promoções e sorteios, contratação de serviços 
ou fornecimento de mercadorias. 
(c) falhas no sistema de acesso, ainda que por motivo que lhe seja atribuível, ficando estabelecido que o 
acesso, quando aplicável, será fornecido tal como estiver disponível. 
(d) atos de qualquer natureza praticados pelo Usuário no âmbito da Internet. 
(e) prejuízos ou danos, diretos ou indiretos, inclusive lucros cessantes, perda de receita, interrupção ou não 
realização de negócios, perda de informações e segredos comerciais e de indústria, em decorrência de 
qualquer falha no acesso à Internet ou em qualquer outro serviço previsto neste contrato. 



(f) prejuízos ou danos causados por programas conhecidos como "vírus" e/ou outros programas que possam 
alterar ou danificar o computador do usuário ou dados e informações nele arquivados ainda que tais vírus ou 
programas de efeitos análogos sejam introduzidos no computador do Usuário por meio do acesso do usuário 
a qualquer conteúdo da Internet. 
 
10. ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
10.1 A CABO TELECOM se reserva ao direito de alterar quaisquer condições do Contrato, devendo 
para tanto informar o Usuário por e-mail ou qualquer outra forma efetiva de transmissão da 
informação. Caso o Usuário não concorde comas alterações promovidas pela CABO TELECOM, 
deverá manifestar tal discordância, expressamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 
data da comunicação realizada pela CABO TELECOM. 
10.2 ATENÇÃO: O silêncio do Usuário no prazo ora estipulado será entendido como aceitação aos 
novos termos e condições contratuais. 
10.3 ATENÇÃO: o uso contínuo dos serviços após a alteração do contrato também será considerado 
como aceitação aos novos termos e condições contratuais. 
10.4 O Usuário declara expressamente estar ciente de que a não aceitação dos novos termos do 
Contrato facultará à CABO TELECOM a extinção imediata do presente Contrato com a consequente 
cessação imediata dos serviços contratados. 
 
11. SUPORTE TÉCNICO 
 
11.1 A CABO TELECOM juntamente com a “Lidera Network” disponibilizará a todos os Usuários que 
contratarem o serviço Segurança Digital, suporte técnico para atendimento por telefone todos os dias, 24 
(vinte e quatro) horas por dia. 
11.2 Os serviços especiais e eventuais que o Usuário requisitar e que não faça parte do plano de 
serviço contratado poderão ter suas realizações recusadas pela CABO TELECOM e/ou “Lidera 
Network”, sem qualquer ônus, por ser considerado um serviço adicional não contratado. 
11.3 O Usuário, desde já, declara manter a CABO TELECOM e a “Lidera Network” livres de quaisquer ônus 
decorrentes do eventual uso de software não legalizado, inclusive os ônus ligados ao pagamento de multas, 
bem como declara estar ciente que a CABO TELECOM e a “Lidera Network” poderão recusar-se a prestar o 
serviço contratado, caso seja constatando o uso de software não legalizado pelo Usuário. 
11.4 Para a prestação do atendimento de suporte remoto, pode ser necessário o acesso à Internet, 
bem como a instalação temporária de software que permite aos profissionais da CABO TELECOM e/ou 
da “Lidera Network” assumirem o controle do teclado e mouse das máquinas com sistema Windows e 
Linux do Usuário, o somente será possível mediante autorização prévia verbal do Usuário em cada 
evento. A CABO TELECOM e a “Lidera Network”se comprometem a fazer uso do acesso remoto 
apenas para a consecução dos serviços contratados. 
11.5 A conduta do Usuário, no seu contato com os atendentes do suporte técnico, seja por telefone, e-mail, 
chat ou presencialmente, não será ameaçadora, obscena, difamatória, pejorativa, prejudicial ou injuriosa, nem 
discriminatória em relação à raça, cor, credo ou nacionalidade, sob pena de rescisão imediata do presente 
Contrato, sem prejuízo da adoção pela CABO TELECOM de todas as demais medidas cabíveis. 
11.6 A responsabilidade da CABO TELECOM se limita ao desempenho de seus melhores esforços com 
vistas ao atendimento satisfatório das perguntas, dúvidas e solicitações relativas ao objeto deste 
Contrato. 



11.7 A CABO TELECOM não se responsabiliza pela efetiva solução das dúvidas, perguntas e 
solicitações, mas envidará seus melhores esforços para obter a solução. Diante da impossibilidade de 
se resolver um chamado em função do mau funcionamento de um componente de hardware ou 
software de um Usuário, a CABO TELECOM e/ou a “Lidera Network”poderão sugerir que o Cliente 
procure a assistência técnica cabível. 
11.8 A CABO TELECOM e a “Lidera Network”eximem-se de qualquer espécie de responsabilidade, 
seja por custos, prejuízos ou danos causados ao Usuário ou a terceiros em razão da não 
implementação, da implementação parcial ou pela má implementação da solução oferecida às 
dúvidas, perguntas ou solicitações apresentadas pelo Usuário relacionadas ao objeto deste Contrato. 
11.9 O Usuário reconhece que a CABO TELECO é responsável única e exclusivamente pela 
comercialização do Serviço Segurança Digital desenvolvido e mantido pela “Lidera Network”, não 
tendo nenhuma responsabilidade por danos, lucros cessantes ou insucessos comerciais 
eventualmente sofridos pelo Usuário associados ao objeto deste instrumento. 
 
12. INADIMPLÊNCIA 
 
12.1 Em caso de inadimplência, a CABO TELECOM notificará o Usuário ao e-mail de assinatura e ao e-mail 
alternativo por ele indicado, solicitando a regularização do pagamento. Caso o pagamento não seja 
regularizado no período de 15 (quinze) dias, o contrato será rescindido (extinto) e o acesso ao Serviço 
Segurança Digital e, consequentemente, às suas ferramentas e funcionalidades, será imediatamente 
cancelado.  
 
13. RESCISÃO DO CONTRATO 
 
13.1 A CABO TELECOM poderá rescindir o presente Contrato a qualquer tempo, e sem notificação 
prévia, se o Usuário descumprir qualquer dos termos deste Contrato, sem que neste caso o Usuário 
tenha direito a qualquer restituição ou compensação. 
13.2 Na rescisão do Contrato, independente do motivo, será aplicada, no que couber, a mesma regra do 
Cancelamento da assinatura descrita na Cláusula 7.9. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 A CABO TELECOM poderá vir a oferecer serviços adicionais aos ora descritos mediante o cancelamento 
e a substituição deste contrato por um novo contrato. Neste caso, o Usuário deverá manifestar 
expressamente sua aceitação do novo contrato caso deseje utilizar os serviços adicionais oferecidos. 
14.2 O presente Instrumento revoga e substitui todos e quaisquer contratos anteriormente celebrados entre 
as partes em relação ao seu objeto. 
14.3 IMPORTANTE: A CABO TELECOM poderá, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, ceder ou 
transferir, total ou parcialmente, os direitos e as obrigações decorrentes do presente contrato. 
14.4 As Partes reconhecem o e-mail como forma válida, eficaz e suficiente de comunicação e aceitam a 
página inicial de acesso do Portal da CABO TELECOM e/ou a página da “Central do Assinante” como meio 
válido, eficaz e suficiente para a divulgação de qualquer assunto que se refira aos SERVIÇOS, bem como às 
condições de sua prestação ou a qualquer outro assunto nele abordado, ressalvadas as disposições 
expressamente diversas previstas neste Contrato. 
14.5 Sem prejuízo das demais regras e condições previstas neste instrumento, o Usuário: 



(a) concorda em, a exclusivo critério da CABO TELECOM e/ou da “Lidera Network” e sem qualquer 
custo, receber mensagens contendo atualizações que visem melhoria do Serviço de Segurança Digital 
contratado, o que será realizado a critério da CABO TELECOM. 
(b) concorda em receber mensagens de parceiros da CABO TELECOM exclusivamente em relação à 
necessidade de paralisação dos serviços em caráter urgente e não rotineiro. 
(c) declara-se ciente de que a CABO TELECOM, a seu exclusivo critério, poderá celebrar parcerias 
com terceiros de forma a prestar os serviços aos Usuários. 
(d) deverá ler e, caso assim entenda, conceder o aceite para demais produtos e serviços que 
eventualmente venha adquirir com a utilização do Serviço de Segurança Digital. 
(e) declara e garante, para os fins de direito, possuir capacidade jurídica para celebrar este contrato e 
utilizar os produtos e serviços ofertados; ser financeiramente responsável pelo pagamento dos 
produtos e serviços adquirido. 
(f) reconhece que o presente contrato vincula as partes. 
14.6 O descumprimento de qualquer obrigação contratual e/ou legal do Usuário dará á CABO 
TELECOM a faculdade de, a seu critério, suspender a prestação dos serviços enquanto persistir o 
inadimplemento contratual e/ou a violação legal. 
14.7 As Partes, neste ato, declaram e acordam expressamente que: 
(a) o não exercício, por qualquer delas, ou o atraso no exercício de qualquer direito que lhes seja assegurado 
por este instrumento ou por lei não constituirá novação ou renúncia a tal direito, nem prejudicará o eventual 
exercício do mesmo, devendo ser interpretado como mera liberalidade da parte, podendo o direito ser 
exercido a qualquer tempo, a não ser que as Partes disponham expressamente o contrário; 
(b) a renúncia, por qualquer das Partes, a qualquer desses direitos somente será válida se formalizada por 
escrito; 
(c) eventual invalidade de qualquer dispositivo do Contrato não afetará os demais dispositivos que manterão 
sua eficácia. 
14.8 A CABO TELECOM não será responsável por nenhum descumprimento devido a motivos além de 
seu controle razoável, incluindo, entre outros, caso fortuito, força maior ou fatos de terceiros, bem 
como por prejuízos e questões derivadas de atos de ataques cibernéticos, de hackers, de crackers e 
afins. 
14.9 O presente contrato encontra-se devidamente registrado em cartório de títulos e documentos da cidade 
de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, podendo a CABO TELECOM ampliar, agregar, reduzir, 
ou de qualquer forma alterar os serviços, mediante novo registro em cartório, com aviso deste novo registro 
por meio de publicação em jornal local de grande circulação, ou comunicação escrita do novo registro lançada 
no documento de cobrança mensal, a ser enviada aos Usuários, o que é dado como recebido e aceito pelo 
Usuário pela simples prática posterior de ato de permanência ou execução deste contrato. 
14.10 O Contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil e as partes elegem, para dirimir 
quaisquer controvérsias dele decorrentes, o Foro Central da Comarca de Natal, capital Estado do Rio Grande 
do Norte. 
 


