
WIPO Sequence: Termos de Utilização (1° de 
setembro de 2021) 

Ao acessar/usar WIPO Sequence, o Usuário concorda em ficar vinculado por estes 
Termos de Utilização. 

1. Definições 

Nestes Termos de Utilização, 

"WIPO Sequence" se refere ao software que permite a requerentes de patentes 
preparar listagens de sequências de aminoácidos e nucleotídeos conformes com a 
Norma ST.26 da OMPI, como parte de um pedido de patente nacional, regional ou 
internacional. 

 "Usuário" se refere a qualquer pessoa que baixe ou use WIPO Sequence e os 
dados contidos no mesmo. 

2. Licença 

2.1 A permissão de usar ou copiar WIPO Sequence gratuitamente é concedida por 
meio deste, sujeito às condições aqui descritas. 

2.2 O Usuário está proibido de: 

(a) modificar, adaptar, criar obras derivadas ou distribuir WIPO Sequence; 

(b) usar WIPO Sequence para qualquer finalidade que seja ilegal ou não 
razoavelmente intencionada pela OMPI.  

2.3 Cópias de WIPO Sequence devem identificar a OMPI como fonte, reproduzindo 
a seguinte indicação de direitos autorais "Direitos autorais 2021 Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)". 

3. Avisos legais 

3.1 WIPO Sequence é fornecido "tal qual" e a OMPI se isenta de todas as 
garantias com relação a WIPO Sequence, incluindo todas as garantias implícitas de 
comercialização e de adequação. A OMPI não responde em nenhuma circunstância 

por quaisquer danos especiais, diretos, indiretos ou consequentes, ou por quaisquer 
danos resultantes de perdas de uso, dados ou lucros, por atos contratuais, 
negligências ou outros atos ilícitos, decorrentes de ou relacionados com o uso de 
WIPO Sequence. 

3.2 A OMPI faz todos os esforços para assegurar, mas não pode garantir, o 
funcionamento correto de WIPO Sequence, incluindo mas não se limitando às 
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funções de validação, e não oferece garantias ou faz representações relacionadas à 
aquisição e/ou uso de WIPO Sequence. 

3.3 A OMPI não assume nenhuma responsabilidade ou obrigação por quaisquer 
erros, omissões, deficiências ou defeitos em WIPO Sequence ou pedidos de 
patentes preparados usando WIPO Sequence, ou por perdas ou danos de qualquer 
natureza incorridos em relação com o uso de WIPO Sequence. Por consequência, o 

Usuário é responsável pelo conteúdo de listagens de sequências preparadas com 
WIPO Sequence. A OMPI recomenda que os usuários verifiquem cuidadosamente 
as listagens de sequências produzidas antes de submetê-las aos Organismos de 
patentes pertinentes. 

3.4 Os usuários de WIPO Sequence devem se lembrar que são responsáveis por 
cumprir quaisquer prescrições se segurança de acordo com a legislação aplicável. 

4. Modificações  

A OMPI reserva-se o direito de modificar ou atualizar WIPO Sequence a qualquer 
momento, a seu exclusivo critério. A versão atualizada mais recente de WIPO 

Sequence será disponibilizada no site da OMPI. É de responsabilidade do Usuário 
assegurar-se que utiliza a versão atualizada mais recente de WIPO Sequence. 

5. Uso do nome e logotipo da OMPI 

O Usuário não tem o direito de utilizar o nome e o logotipo da OMPI a menos que 
tenha sido especificamente autorizado por escrito pela OMPI, em resposta a uma 
solicitação à OMPI. 

6. Propriedade intelectual  

O Usuário reconhece que WIPO Sequence, assim como sua forma específica de 
compilação de dados, a apresentação e o design de WIPO Sequence, estão 

protegidos pelas leis de PI aplicáveis. 

7. Modificações dos Termos de Utilização  

A OMPI pode modificar estes Termos de Utilização a qualquer momento, a seu 
exclusivo critério. Todas e quaisquer modificações serão publicadas no site da 
OMPI. Salvo indicação em contrário, as modificações entrarão em vigor 
imediatamente após a publicação dos novos Termos de Utilização. 

8. Revogação 

A OMPI reserva-se o direito de revogar com efeito imediato a licença concedida a 
Usuários em casos de não conformidade com estes Termos de Utilização. 

9. Privilégios e Imunidades 

https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=generalinterest


 

OMPI PARA USO OFICIAL APENAS 

Nada nestes Termos de Utilização ou relacionado com eles será considerado ou 
interpretado como uma renúncia a quaisquer privilégios e imunidades concedidos à 
OMPI como organização internacional e agência especializada das Nações Unidas. 

 
10. Resolução de Litígios 

10.1 Qualquer litígio entre a OMPI e o Usuário decorrente destes Termos de 
Utilização ou relacionado com eles que não possa ser resolvido amigavelmente será 
encaminhado para arbitragem de acordo com as Regras de Arbitragem da CNUCID 
(Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional) então em 

vigor. As partes ficarão vinculadas por qualquer sentença arbitral proferida como 
resultado de tal arbitragem, que valerá como julgamento final de tal litígio. 

10.2 A OMPI não terá qualquer responsabilidade ou obrigação no que diz respeito a 
quaisquer litígios, entre o Usuário e terceiros ou outros Usuários, que possam surgir 

em relação com o uso de WIPO Sequence. 

11. Informações de Contato 

O Usuário pode contatar a OMPI no endereço wiposequence@wipo.int com 
quaisquer perguntas relacionadas com o uso de WIPO Sequence. O Usuário pode 

também consultar os Manuais do Usuário disponíveis no site da OMPI. 
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