Olá! Seja bem-vindo aos nossos Termos e Condições de Uso (“Termos e Condições”).
Solicitamos que você leia atenta e cuidadosamente este documento, pois ele contem informações importantes sobre
seus direitos, deveres e obrigações ao utilizar a Plataforma GPB, um ambiente web da GHOST PRODUCER BRASIL
LTDA. Assim, enquanto você usar qualquer um de nossos serviços, você estará sujeito às regras, diretrizes, políticas,
termos e condições apresentadas abaixo.
Em outras palavras, acessar, navegar ou usar o site indica que você concorda com todos os termos e condições deste
Contrato, portanto, leia-o antes de prosseguir.

TERMOS E CONDIÇÕES
Atualizado em 14 de setembro de 2020.

GHOST PRODUCER BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 38.340.403/0001-52,
com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.796, Edifício Impacto Empresarial, Sala 804, Santa Luiza,
Vitória/ES, CEP 29.045-402, doravante denominada “GPB”, única e exclusiva proprietária do domínio:
https://www.ghostproducerbrasil.com/, e VOCÊ, pessoa física ou jurídica, que, lendo, entendeu e está de acordo com
este instrumento, doravante denominada “USUÁRIO” e/ou “COMPRADOR” e/ou “VENDEDOR”, firmam este Contrato
de Licença de Uso não exclusiva da Plataforma (“Termos e Condições”), pelas cláusulas e situações abaixo dispostas,
legalmente vinculantes:
PREÂMBULO – DA ATIVIDADE DA GPB E DO OBJETO CONTRATUAL
Os serviços objeto dos presentes “TERMOS E CONDIÇÕES” consistem em ofertar soluções de comércio eletrônico
para que pessoas, físicas ou jurídicas, possam comprar, vender, anunciar e enviar produtos, digitais ou não, ligados à
produção musical, por meio da rede mundial de computadores (Internet), sob um ambiente on-line intuitivo, ágil e
seguro, empenhado em proteger a privacidade de seus Usuários.
Para todos os fins, ressalta-se que as atividades de Compra e de Venda supradescritas estão disciplinadas nos
“TERMOS DE COMPRA E DE VENDA”, que junto ao “TERMO DE ACORDO PARA UPLOAD DE DADOS” e
outrossim às “POLÍTICAS DE PRIVACIDADE”, compõem este Contrato, sendo partes integrantes deste.
CLÁUSULA I – DAS DEFINIÇÕES:
(1) “GPB” ou “GHOST PRODUCER BRASIL” significa GHOST PRODUCER BRASIL LTDA; (2) “Conteúdo musical”,
“Itens musicais”, “Itens” ou “Produtos” significam músicas originais e exclusivas, faixas, batidas, loops, amostras, sons e
outros produtos de produção musical e seus arquivos e formatos correspondentes, enviados por Usuários à GPB,
incluindo-se os uploads por meio dos serviços personalizados; (3) “Conteúdo” significa qualquer conteúdo enviado à
Plataforma, como gráficos, textos, fotografias, itens musicais, e etc.; (4) “Serviço personalizado” significa o serviço de
produção da GPB oferecido diretamente aos Usuários; (5) O termo “Usuário” traduz os usuários que navegam em
nosso website; (6) “Vendedor” são os produtores musicais, músicos e usuários de engenharia sonora que oferecem e
vendem seus itens musicais e serviços através da GPB; (7) “Comprador” são aqueles que compram Itens por meio da
GPB; (8) “Direitos” são todos os tipos de direitos derivados de uma criação (direitos autorais, royalties, direitos de
reprodução e etc.); (9) “Site”, “Sítio” ou “Plataforma” significam todos os sites de propriedade da GPB.
CLÁUSULA II – DO USO DO SITE
2.1. VOCÊ declara e garante que tem pelo menos 18 (dezoito) anos de idade ou está visitando o site sob a supervisão
de um dos pais ou responsável.

2.2. Sujeito aos termos e condições deste Contrato, concedemos a VOCÊ uma licença limitada, revogável, intransferível
e não exclusiva para acessar e usar o site, exibindo-o em seu navegador de internet para fins de compra e venda, para
uso pessoal e uso comercial. Qualquer violação deste acordo resultará na revogação imediata da licença concedida
neste parágrafo, sem aviso prévio.
2.3. Exceto conforme permitido no parágrafo acima, VOCÊ não pode reproduzir, distribuir, exibir, vender, alugar,
transmitir, criar trabalhos derivados, traduzir, modificar, fazer engenharia reversa, desmontar, descompilar ou explorar
este site ou qualquer parte dele, a menos que expressamente permitido por nós e por escrito. VOCÊ não pode fazer
qualquer uso comercial de qualquer informação fornecida no site ou fazer qualquer uso do site para o benefício de outro
negócio, a menos que seja explicitamente permitido por nós e com antecedência. Nós nos reservamos ao direito de
recusar serviços, encerrar contas e/ou cancelar pedidos ao nosso critério, incluindo, sem limitação, se acreditarmos que
a conduta do USUÁRIO viola a Lei aplicável ou é prejudicial aos interesses da nossa Comunidade.
2.4. VOCÊ não deve enviar, distribuir ou de outra forma publicar através deste site qualquer conteúdo, informação ou
outro material que:
A. Viole ou infrinja direitos autorais, patentes, marcas registradas, marcas de serviços, segredos comerciais
ou outros direitos de propriedade de qualquer pessoa;
B. Seja calunioso, ameaçador, difamatório, obsceno, indecente, pornográfico ou possa dar origem a qualquer
responsabilidade civil ou criminal ao abrigo da Lei Brasileira, ou de outras normas de Direito Internacional; ou
C. Inclua quaisquer bugs, vírus, worms, alçapões, cavalos de troia ou outros códigos com propriedades
prejudiciais.
2.5. Os envios ou opiniões expressas neste site são do próprio indivíduo que expressa tal envio ou opinião, e podem
não refletir nossas opiniões, pelo que não nos responsabilizamos por dizeres que contrariem as normas acima descritas.
2.6. Podemos atribuir a VOCÊ uma senha e identificação de conta, para permitir que VOCÊ acesse e use certas partes
deste site. Cada vez que assim usar uma senha ou identificação, VOCÊ será considerado autorizado a acessar e usar o
site de uma maneira consistente com os termos e condições deste Contrato, e não possuímos obrigação e/ou
responsabilidade de investigar a autorização ou fonte de tal acesso, ou uso do site. VOCÊ será o único responsável por
todo o acesso e uso desta Plataforma por qualquer pessoa usando a sua senha e identificação, independentemente de
tal acesso e uso ser realmente autorizado, incluindo, sem limitação, todas as comunicações, transmissões, direitos e
obrigações (incluindo financeiras) incorridas por meio de tal acesso ou uso. VOCÊ é o único responsável por proteger a
segurança e a confidencialidade da sua senha e da sua identificação. É sua responsabilidade, ainda, nos notificar
imediatamente sobre qualquer uso não autorizado de sua senha ou identificação ou qualquer outra violação ou ameaça
de violação da segurança deste site.
CLÁUSULA III – DA ABERTURA DE CONTA PARA ACESSO
3. Para se tornar um USUÁRIO pleno e acessar o site e os serviços, VOCÊ deve se registrar para uma “Conta”. VOCÊ
concorda em fornecer informações verdadeiras, precisas e completas conforme solicitado pelo formulário de registro e
todos os formulários que VOCÊ acessa no site, e em atualizar essas informações para manter sua veracidade, precisão
e integridade.
CLÁUSULA IV – DO ACESSO INTERNACIONAL
4. Este site pode ser acessado de outros países além do Brasil. Assim, este pode conter produtos ou referências a
produtos que não estão disponíveis fora do Brasil. Qualquer uma dessas referências não implica que tais produtos
serão disponibilizados fora do território brasileiro. Se VOCÊ acessar e usar este site fora do Brasil, VOCÊ é responsável
por cumprir as Leis e Regulamentos locais (do seu país).

CLÁUSULA V – DOS LINKS DE ACESSO
5. Este site pode conter links para outros sites na Internet, que pertencem e são operados por terceiros. VOCÊ
reconhece que não somos responsáveis pela operação ou conteúdo localizado em ou por meio de tais sites externos.
CLÁUSULA VI – DOS MATERIAIS DE TERCEIROS NO SITE
6. Este site pode conter materiais enviados por terceiros, incluindo, mas não se limitando a, conteúdo do USUÁRIO e
também de anúncios. A GPB não testou ou avaliou esses materiais e não endossa ou faz qualquer representação sobre
esses materiais ou seu uso. Se VOCÊ usar qualquer um dos materiais de terceiros, o fará por sua própria conta e risco.
Em nenhum caso a GPB será responsável por qualquer perda, reclamação, danos ou custos que possam surgir em
conexão com o uso desses materiais.
CLÁUSULA VII – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
7.1. Todos os textos, gráficos, ícones de botões, imagens, clipes de áudio, itens musicais e software (coletivamente,
“Conteúdo”) pertencem exclusivamente à GPB e/ou suas afiliadas. A coleta, organização e montagem de todo o
conteúdo deste site (a “Compilação”) pertencem exclusivamente à GPB e/ou suas afiliadas. Todo o software usado
neste site (o “Software”) é propriedade da GPB e/ou suas afiliadas e/ou fornecedores de software. O Conteúdo, a
Compilação e o Software são todos protegidos pela legislação brasileira de direitos autorais. A logomarca GPB e outros
logotipos, logotipos de design, slogans, nomes comerciais ou palavras distintivas são marcas registradas, marcas
comerciais ou marcas de serviços da GPB, suas afiliadas, fornecedores ou terceiros. O uso indevido de qualquer uma
de nossas marcas registradas, ou marcas de serviços, assim sem o nosso consentimento expresso e por escrito, é
estritamente proibido. VOCÊ não pode usar nossas marcas registradas ou marcas de serviços em conexão com
qualquer produto ou serviço de qualquer forma que possa causar confusão. VOCÊ não pode usar nossas marcas
registradas ou marcas de serviços de qualquer maneira que nos desacredite ou desabone. VOCÊ não pode usar
nenhuma de nossas marcas registradas ou marcas de serviços em Meta tags sem o nosso consentimento prévio e
explícito.
7.2. A GPB não é responsável por capas, perfil de imagem, texto, música ou itens musicais carregados por terceiros ou
pelo USUÁRIO. Assim, VOCÊ declara que tem todos os direitos necessários a qualquer conteúdo carregado, postado
ou de outra forma publicado na GPB, e que, deste modo, não está infringindo ou violando direitos de terceiros quando
da publicação. O USUÁRIO concorda que, se qualquer terceiro apresentar uma reclamação contra a GPB relacionada
ao conteúdo que esse publica, então, na extensão permitida pelas Leis em vigor, o USUÁRIO indenizará e isentará a
GPB de e contra todos os danos, perdas e despesas de qualquer tipo (incluindo honorários advocatícios e custas
razoáveis) decorrentes de tal reclamação. A GPB reserva-se no direito de lidar com quaisquer possíveis defesas legais
sob este acordo de indenização, como a GPB considerar adequado.
7.3. A GPB não representa, garante ou assegura a veracidade, autenticidade, precisão, qualidade ou confiabilidade de
qualquer Conteúdo postado, exibido, vinculado ou transmitido de outra forma por meio de nossos serviços. A GPB não
endossa quaisquer opiniões expressas em ou por meio de tal Conteúdo. O USUÁRIO concorda que deve avaliar e
arcar com todos os riscos associados ao envio ou compra de qualquer conteúdo musical, incluindo quaisquer
reivindicações decorrentes da autenticidade, integridade ou originalidade do conteúdo sonoro. Exceto onde
expressamente declarado o contrário, a GPB possui o direito imediato, mas não a obrigação, de editar ou remover
qualquer Conteúdo da Plataforma a qualquer momento e/ou encerrar a capacidade do USUÁRIO infrator de acessar o
site e/ou nossos serviços sem aviso prévio, a seu exclusivo critério.
7.4. Se o USUÁRIO acreditar que o material residente ou acessível por meio da GPB infringe direitos autorais, o
mesmo pode enviar um aviso de violação por e-mail para info@ghostproducerbrasil.com, que deve incluir todas as
seguintes informações obrigatórias, sem o prejuízo de outras, que podem ainda serem solicitadas:
A. Assinatura física, ou eletrônica por certificação digital, de uma pessoa autorizada a agir em nome do
proprietário da propriedade intelectual cujo direito foi supostamente violado;
B. Identificação específica de cada suposta violação de obra protegida por direitos autorais;

C. Descrição exata da localização do material supostamente violado nos serviços da GPB, ou no site da GPB,
aonde encontrado o trabalho protegido por direitos autorais, fornecendo, igualmente, um URL que ajude a
localizar o material que se acredita ser protegido;
D. Informações de contato da parte reclamante, incluindo: o nome completo do proprietário da propriedade
intelectual, endereço, número de telefone e endereço de e-mail; bem como informações de contato da parte
notificante, incluindo: o nome completo, endereço, número de telefone e endereço de e-mail; e
E. Declaração de que a parte notificante acredita de boa fé que o uso da(s) obra(s) não foi autorizado pelo
proprietário da propriedade intelectual, seu agente ou pela Lei; e de que as informações fornecidas no aviso
são precisas e, sob as penas da Lei, que a parte notificante está autorizada a fazer tal reclamação em nome
do proprietário dos direitos autorais.
CLÁUSULA VIII – DA REPARAÇÃO
8. VOCÊ concorda em indenizar, defender e isentar de responsabilidade a GPB, oficiais de TI, gerentes, membros,
funcionários, agentes, advogados, afiliados, sucessores e cessionários, de e contra qualquer responsabilidade, perda,
reclamação, investigação, acordo, julgamento, processo, custos e/ou despesas, incluindo, sem limitação, honorários
advocatícios razoáveis e desembolsos, independentemente de ação judicial ou outro processo a ser aberto ou não, que
de alguma forma decorra de ou esteja relacionado a (1) sua violação por quebra destes Termos de Uso ou de qualquer
Lei aplicável; ou (2) sua violação de quaisquer direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual de qualquer
pessoa ou entidade; ou (3) seu mau uso do site. Esta disposição sobreviverá ao término destes Termos de Uso, seja
por qualquer motivo.
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO E DOS EFEITOS DA RESCISÃO
9. Além de quaisquer outras soluções legais ou equitativas, podemos, sem aviso prévio, rescindir unilateralmente este
Contrato, ou revogar qualquer ou todos os seus direitos concedidos mediante esta contratação. Em caso de rescisão
deste Contrato, VOCÊ deverá cessar imediatamente todo o acesso e uso do site e nós, além de quaisquer outras
soluções legais ou equitativas, revogaremos imediatamente todas as senhas e identificações de conta emitidas para
VOCÊ, bem como negaremos seu acesso e uso desta Plataforma, no todo ou em parte. Qualquer rescisão deste
Contrato não afetará os respectivos direitos e obrigações (incluindo, sem limitação, obrigações de pagamento) relativos
às partes contratantes, com referência anterior à da data de rescisão.
CLÁUSULA X – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
10. Em nenhum caso a GPB, suas afiliadas ou seus licenciadores, prestadores de serviços, funcionários, agentes,
executivos ou diretores serão responsáveis por danos de qualquer tipo, sob qualquer teoria legal, decorrentes de ou em
conexão com seu uso, ou incapacidade de uso, do site, quaisquer sites vinculados a ele, qualquer conteúdo do site ou
de outros sites ou quaisquer serviços ou itens obtidos por meio do site ou de outros sites, incluindo quaisquer danos
diretos, indiretos, especiais, incidentais, consequenciais ou punitivos, incluindo, mas não limitado a, ferimentos pessoais,
dor e sofrimento, angústia emocional, perda de receita, perda de lucros, perda de negócios ou economias previstas,
perda de uso, perda de reputação, perda de dados e se causada por ato ilícito (incluindo negligência), quebra de
contratos ou de outra forma, mesmo que previsível. O precedente não afeta qualquer responsabilidade que não possa
ser excluída ou limitada pela legislação aplicável.
CLÁUSULA XI – DA ADMINISTRAÇÃO E REPASSE DE FUNDOS
11.1. A GPB não é um Banco, ou outra instituição financeira licenciada, e não fornece serviços bancários.

11.2. Os valores apresentados como depósito, em uma Conta de USUÁRIO, não são segregados em uma conta
separada, mas representam obrigações da GPB para com o VENDEDOR em relação à compra e venda de produtos
e/ou serviços através da GPB.
11.3. A GPB não está atuando como fiduciária ou depositária em relação a fundos de pagamentos, mas está atuando
apenas como um agente de repasses.
11.4. Os valores transferidos ou armazenados no serviço de pagamento não são segurados ou depósitos realizados
mediante garantia.
CLÁUSULA XII – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
12. O USUÁRIO é responsável pelo pagamento de quaisquer impostos, sobre quaisquer bens (comercialização) e
serviços ou impostos de valor agregado para os recebimentos (renda) que este adquire ou executa por meio da GPB.
CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Estes Termos e Condições vigerão por prazo indeterminado.
13.2. A tolerância de uma das partes, relativamente ao descumprimento de qualquer das obrigações da outra, não será
considerada novação ou renúncia a qualquer direito, constituindo mera liberalidade, que não impedirá a parte tolerante
de exigir da outra o seu cumprimento, a qualquer tempo.
13.3. Caso haja a necessidade de recorrer a meios judiciais para dirimir qualquer dúvida ou questão relativa aos Termos
e Condições, a parte vencida responderá pelas despesas do processo e pelos honorários advocatícios.
13.4. Estes Termos e Condições deverão ser sempre interpretados de forma a lhe assegurar máxima efetividade,
pautado pelos princípios da boa-fé e da lealdade, de modo que a invalidade ou inaplicabilidade de quaisquer
disposições não invalida as demais obrigações e direitos dispostos neste instrumento.
13.5. As partes elegem o foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir quaisquer controvérsias oriundas destes Termos e
Condições, à exclusão de qualquer outro, por mais vantajoso que seja.

TERMOS DE COMPRA E DE VENDA
Atualizado em 14 de setembro de 2020.

Na melhor forma de direito, a GHOST PRODUCER BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº. 38.340.403/0001-52, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.796, Edifício Impacto Empresarial,
Sala 804, Santa Luiza, Vitória/ES, CEP 29.045-402, doravante denominada “GPB”, e a PESSOA que, lendo, está de
acordo mediante o uso da Plataforma, doravante denominada “USUÁRIO” e/ou “COMPRADOR” e/ou “VENDEDOR”,
têm, entre si, ajustado o presente instrumento, nas seguintes condições:
1. INTRODUÇÃO
1.1. O serviço oferecido pela GHOST PRODUCER BRASIL LTDA (“GPB”) é o de viabilizar um contrato entre
COMPRADOR e VENDEDOR por meio de uma Plataforma, nas melhores condições possíveis para ambos. Desta
forma, a responsabilidade de cumprir legalmente tal contrato recai exclusivamente sobre ambos: VENDEDOR e
COMPRADOR.
1.2. Estamos empenhados em proteger os direitos dos Compradores e Vendedores de modo que, nestes Termos,
vamos estabelecer como serão tratados os direitos e responsabilidades desses perante a Plataforma, bem como os
direitos e poderes desta, como mediadora da contratação, estendendo-se esse acordo aos nossos diferentes produtos
e serviços contidos no site.
1.3. Todos os termos da Plataforma, bem como este acordo entre VENDEDOR, COMPRADOR e GPB deverão ser lidos,
compreendidos e aceitos em sua totalidade no processo de registro como USUÁRIO.
1.4. O site da GPB é um ambiente online onde os Usuários compram e vendem serviços e itens. Os Compradores e
Vendedores devem registrar uma conta para comprar ou vender serviços e/ou itens do VENDEDOR. Assim, o site
permite que os Usuários trabalhem juntos online, para concluir e pagar por projetos, comprar e/ou vender itens e usar
os serviços que oferecemos. Não somos parte em quaisquer acordos contratuais entre COMPRADOR e VENDEDOR
no ambiente do “marketplace”, apenas facilitamos as conexões entre as partes.
1.5. A GPB é uma plataforma intermediária, assim não se responsabiliza por ações fraudulentas feitas por terceiros por
meio da mesma.
1.6. A GPB não se responsabiliza por serviços de baixa qualidade, itens de baixa qualidade ou diferenças entre itens ou
serviços anunciados e recebidos por terceiros por meio da GPB.
1.7. A função da GPB é unir Compradores e Vendedores num ponto de encontro, e fazê-lo com as melhores garantias
para ambos. Uma vez cumprida a responsabilidade da GPB, esta acaba. Quaisquer problemas pós-compra serão
resolvidos entre o COMPRADOR e o VENDEDOR.
1.8. O serviço GPB e todo o conteúdo e software associado a ele, ou quaisquer outros recursos ou funcionalidades
associados ao site ou serviços, são fornecidos “como estão” e “conforme disponíveis” com todas as possíveis falhas
associadas à atividade. A GPB não garante, representa ou assegura que o uso do site ou serviço será ininterrupto ou
livre de erros. A GPB não é responsável por qualquer perda de lucro (seja direta ou indiretamente), qualquer perda de
reputação, qualquer perda de oportunidade ou qualquer perda de dados sofrida pelo uso ou incapacidade de usar o site
ou serviços. A GPB se isenta especificamente da responsabilidade pelo uso de aplicativos de terceiros e outros
softwares em conexão com o serviço da GPB.
1.9. A GPB pode, de tempos em tempos, e sem aviso prévio, alterar ou adicionar informações ao site ou às informações,
produtos ou serviços nele descritos. É responsabilidade do USUÁRIO estar atualizado quanto às informações
descritivas contidas na Plataforma.

1.10. A GPB não possui qualquer responsabilidade sobre problemas de propriedade intelectual, derivados de nossa
atividade.
1.11. A utilização dos nossos serviços será exercida ao abrigo da legislação em vigor, que os Usuários devem
conhecer e respeitar. Desta forma, não somos responsáveis pela má utilização dos produtos vendidos, nem pelos
danos, problemas ou desacordos derivados.
1.12. Não oferecemos aconselhamento jurídico sobre propriedade intelectual. Se você deseja saber mais sobre a Lei de
Propriedade Intelectual e o uso que pode ser dado aos nossos serviços, por meio dela, consulte um advogado
especializado antes de comprar.
1.13. Todos os produtos, bem como sua utilização, devem estar de acordo com a Lei de Propriedade Intelectual, todos
os nossos textos, comerciais e anúncios, estão assim condicionados.
2. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR
2.1. São direitos do VENDEDOR:
A. Uma porcentagem do preço de venda de seu conteúdo musical vendido;
B. Poder editar o conteúdo musical e suas informações com a aprovação da GPB;
C. Ser capaz de remover seu conteúdo musical com a aprovação da GPB;
D. Poder sacar os lucros obtidos com a sua atividade, num período de tempo entre 15-30 dias normalmente.
Este saque será realizado através das opções que temos disponíveis e ativadas;
E. O conteúdo musical enviado poderá conter amostras de músicas originais, desde que o nome original do
artista e a música sejam indicados, bem como sejam respeitados os ditames e exceções contidos na Lei de
Propriedade Intelectual. Nestes casos, o valor de venda corresponderá à variação ou instrumentação em
torno dessa amostra. Esta variação ou instrumentação em torno da amostra, deve ser original, exclusiva e
única; e
F. O conteúdo musical enviado poderá conter amostras complementares de biblioteca gratuita (não completar
“loops” como melodia, acordes, “riffs”, e etc.).
2.2. O VENDEDOR concorda que:
A. É sua responsabilidade fazer “upload”, oferecer e vender qualquer item musical através da GPB;
B. Entende que a GPB é apenas um intermediário;
C. Entende que a GPB não é responsável por ações fraudulentas de terceiros na GPB;
D. Não infringirá nenhum ponto acordado em todos os documentos contratuais da GPB;
E. Entende que será direta e pessoalmente responsável perante a Lei se violar qualquer um de nossos
Termos ou Condições. Portanto, haverá que enfrentar a Lei se um cliente tiver algum problema com algum de
seus produtos, e se violar alguma de nossas regras;
F. Será legalmente obrigado a não fazer qualquer manifestação direta ou indireta de autoria, de qualquer item
musical, antes, durante ou após sua publicação ou venda na GPB;
G. Entende que o COMPRADOR tem o direito de agir como o criador ou autor completo do item musical
vendido; e

H. Tem a responsabilidade de atender às notificações e mensagens do “marketplace”, bem como utilizar um
e-mail atualizado que seja verificado regularmente, sendo responsável pelas possíveis consequências
derivadas da não resposta às nossas notificações ou mensagens.
3. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR
3.1. São direitos do COMPRADOR:
A. Receber o item pelo qual pagou;
B. Receber os direitos autorais e direitos de propriedade com licença exclusiva de uso, reprodução e
transformação, sem limites, referente ao item adquirido; e
C. Publicar a obra com seu próprio nome, pseudônimo, marca, assinatura ou anonimamente.
3.2. O COMPRADOR concorda que:
A. É sua responsabilidade pagar por qualquer item musical, ou serviço, adquiridos por meio da GPB;
B. Entende que a GPB é apenas um intermediário;
C. Entende que a GPB não é responsável por ações fraudulentas de terceiros na GPB. Ele (COMPRADOR)
não pode processar legalmente a GPB por qualquer ação fraudulenta de terceiros. A GPB pode ajudá-lo a
denunciar ou ir contra um vendedor fraudulento, mas a GPB não terá qualquer responsabilidade decorrente;
e
D. Entende que uma vez recebido o item comprado, a responsabilidade da GPB termina. Qualquer direito
autoral pós-compra ou qualquer outro problema deve ser resolvido por meio de um advogado de propriedade
intelectual junto ao VENDEDOR. Só podemos intermediar entre Compradores e Vendedores.
4. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA GPB
4.1. A GPB tem direito a:
A. Alterar sem permissão: a política de preços, a distribuição de comissões futuras entre o VENDEDOR e a
GPB, o preço de qualquer item musical publicado nos sites da GPB, funções da plataforma e quaisquer
informações da conta do USUÁRIO;
B. Remover itens musicais já publicados, por qualquer motivo;
C. Rejeitar a publicação de qualquer item musical ou solicitação de edição na GPB, por qualquer motivo;
D. Rejeitar a petição de alterações no item musical ou conta de usuário na GPB, por qualquer motivo;
E. Editar, remover ou adicionar qualquer informação sobre os itens musicais ou à conta de USUÁRIO, por
qualquer motivo;
F. Cancelar, congelar ou atrasar um pagamento pertencente ao VENDEDOR, por justo motivo;
G. Cancelar, congelar ou atrasar um pagamento pertencente ao COMPRADOR, por justo motivo;
H. Pedir e exigir informações sobre seus itens musicais ou sua conta de USUÁRIO;
I. Receber uma parte das importâncias pagas (comissão) por itens vendidos;

J. Ter entre 15-30 dias úteis para concluir qualquer petição de remoção de item (desde que tenha sido
publicado há mais de 6 meses);
K. Ter entre 15-30 dias úteis para concluir o processo de retirada de ganhos ao VENDEDOR, uma vez que o
item musical foi vendido;
L. Gerenciar os direitos autorais de todos os itens musicais carregados no “marketplace”, em respeito à Lei
de Propriedade Intelectual, enquanto os itens estão publicados na GPB;
M. Vender produtos contendo amostras de músicas originais, desde que o nome original do artista e a música
sejam indicados, bem como sejam respeitados os ditames e exceções contidos na Lei de Propriedade
Intelectual. Nestes casos, o valor de venda corresponderá à variação ou instrumentação em torno dessa
amostra. Não oferecemos o uso e licença da amostra original;
N. Não apresentar garantias para itens oferecidos ou vendidos por terceiros através da GPB;
O. Renunciar a toda responsabilidade relacionada a atos de terceiros na Plataforma;
P. Cancelar a compra de um produto antes que o acordo final de transferência de direitos seja assinado pelo
VENDEDOR; e
Q. Alterar todos os Contratos Legais sem aviso prévio. Estas revisões entrarão em vigor imediatamente para
novos Usuários. Para os membros existentes, tais revisões deverão, salvo disposição em contrário, entrar
em vigor 15 dias após a sua publicação. Todas as versões anteriores dos Termos ou de qualquer outro
Contrato Legal publicado pela GPB serão substituídos pelas novas versões.
4.2. A GPB concorda em:
A. Cumprir, e fazer cumprir, com todos os pontos contidos nos seus Termos;
B. Não agir de maneira fraudulenta ou de má-fé por meio de sua Plataforma; e
C. Tratar com cuidado e respeito o trabalho de seus Usuários.
5. DA EVASÃO DE COMISSÕES
5.1. A GPB exige que você, USUÁRIO, faça todos os pagamentos diretamente à mesma, e que os faça e aceite, de
outros Usuários, exclusivamente por meio dos mecanismos disponíveis no site.
5.2. É proibido tentar negociar o valor de um item musical com outro Usuário diretamente (fora da GPB), seja depois de
criada a oferta (em aberto) ou também após encerrada a proposta de venda, sem que, neste caso, um VENDEDOR
tenha sido escolhido (caso em que o mesmo é contatado sobre a transação posteriormente). Ambas as partes são
responsáveis por notificar a GPB desta ocorrência, ou se o valor de pagamento aumentar após o fechamento da oferta.
5.3. Pela infração do item anterior, o USUÁRIO poderá ser banido definitivamente da Plataforma.
6. DA ELEIÇÃO DE FORO ESPECÍFICO
6.1. Havendo a participação da GPB em processos eventualmente ajuizados, as partes, nestes casos, elegem o foro da
comarca de Vitória/ES para dirimir quaisquer controvérsias oriundas destes Termos de Compra e de Venda, à exclusão
de qualquer outro, por mais vantajoso que seja.

TERMO DE ACORDO PARA “UPLOAD” DE DADOS
Atualizado em 14 de setembro de 2020.

Na melhor forma de direito, a GHOST PRODUCER BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº. 38.340.403/0001-52, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 2.796, Edifício Impacto Empresarial,
Sala 804, Santa Luiza, Vitória/ES, CEP 29.045-402, doravante denominada “GPB”, e a PESSOA que, lendo, está de
acordo mediante o uso da Plataforma, doravante denominada “USUÁRIO” e/ou “VENDEDOR”, têm, entre si, ajustado o
presente instrumento, nas seguintes condições:
Por este TERMO DE ACORDO PARA “UPLOAD” DE DADOS, você, VENDEDOR, concorda e confirma que:
1. Deu o seu consentimento para publicar o seu trabalho (pela primeira vez) através da GPB.
2. Enviou, para a Plataforma, conteúdo musical original, exclusivo, inédito e único, que não continha qualquer
conteúdo de plágio, não autorizado, kits de construção ou, ainda, conteúdo de biblioteca gratuito.
3. Transferiu a gestão de qualquer conteúdo musical, enviado para a GPB, mediante a publicação deste na
Plataforma.
4. Transferiu a gestão de qualquer conteúdo musical, enviado para a GPB, pelo período de, pelo menos, 6
(seis) meses, pelo que o item musical não poderá ser retirado em prazo inferior.
5. Transferiu os direitos de exploração, distribuição, reprodução, partilha e transformação, sob licença única e
exclusiva, de forma definitiva, ilimitada e irreversível, ao Comprador (as transferências de direitos terão a
mesma duração que a dos direitos de autor). Desta forma, o Comprador do seu produto terá o direito de
(sob rol exemplificativo):
5.1. Publicar o material produzido com seu próprio nome, pseudônimo, marca, sinal ou
anonimamente;
5.2. Explorar economicamente;
5.3. Reproduzir em qualquer local ou sob qualquer mídia; e,
5.4. Modificar e/ou alterar o trabalho adquirido.
6. Não divulgou ou publicou o conteúdo musical que você está vendendo através da GPB (a qualquer tempo).
Logo, todo e quaisquer conteúdos musicais que você está vendendo através da GPB são exclusivos para a
GPB e seus Compradores.
7. Fornecerá à GPB informações, suporte ou arquivos adicionais sobre qualquer item musical oferecido, ou
vendido, no mercado GPB (mp3, wav, stems, versões instrumentais, acapellas, arquivos de projeto, etc.), se
necessário.
8. A GPB pode alterar o preço do item comercializado a qualquer momento; o preço de cada item pode ser
aumentado ou diminuído; a GPB pode incluir qualquer item em ofertas especiais; a GPB pode negociar com
os Compradores o preço de qualquer item sem consultar seu Vendedor. Essas ações podem ser realizadas
a qualquer tempo, uma vez que um item seja publicado, sempre que seja com o objetivo de obter vendas a
um preço razoável para as partes envolvidas.
9. Entendeu que, se você realizar uma ação que afete as cláusulas deste instrumento, ou de outros da GPB,
ou uma ação que afete a obra vendida e seu Comprador, deverá indenizar economicamente os danos e
perdas aos titulares da exploração de direitos respectiva.

10. As transações a que se refere este Termo são confidenciais. O VENDEDOR se compromete, ainda, em
não publicar a autoria das produções musicais comercializadas.
11. Solicitaremos sua assinatura para transferência de direitos no momento da venda do produto, o que será
obrigatório para finalizar a transação, bem como para poder efetuar o seu levantamento pecuniário.
12. Havendo a participação da GPB em processos eventualmente ajuizados, as partes, nestes casos,
elegem o foro da comarca de Vitória/ES para dirimir quaisquer controvérsias oriundas destes Termos, à
exclusão de qualquer outro, por mais vantajoso que seja.

