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CONTRATO DE PRÁTICA CLÍNICA 

ESTE CONTRATO DE PRÁTICA CLÍNICA (“Contrato”) é celebrado e entra em vigor na data 

estabelecida na linha de assinatura a seguir ___________________________, _______________ 

(“Data de Vigência”) entre LSVT GLOBAL, Inc., uma empresa com sede no Arizona, 

localizada à Avenida N. Campbell, 3323, conjunto 5, Tucson AZ 85719 (“Empresa” ou 

“LSVT”) e              

(“Terapeuta”), residente à            

(referido individualmente como “Parte” ou coletivamente como “Partes”).   

CONSIDERANDOS 

CONSIDERANDO QUE a Empresa fez um investimento substancial em pesquisa e 
desenvolvimento de protocolos, métodos, processos e modalidades específicos para o tratamento 
de indivíduos com transtornos de fala ou movimento relacionados à doença de Parkinson e a outras 
doenças ou condições neurológicas, cujos protocolos de tratamento serão identificados mais 
especificamente a seguir e incluem, entre outros, os protocolos de tratamento LSVT LOUD e 
LSVT BIG utilizados por fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de acordo com 
os termos de uma licença concedida pela Empresa (“Métodos do LSVT”); 

CONSIDERANDO QUE a Empresa mantém determinados materiais e informações 
relacionados aos Métodos do LSVT em sigilo e adota medidas razoáveis para proteger tais 
informações confidenciais como segredos comerciais; 

CONSIDERANDO QUE a Empresa concorda em fornecer ao Terapeuta instruções, 
formação, treinamento e preparação relacionados ao Workshop de Treinamento e Certificação do 
LSVT e a outros programas específicos (coletivamente, “Treinamento”), durante os quais a 
Empresa divulgará ao Terapeuta os Métodos do LSVT e outras importantes informações 
confidenciais, segredos comerciais e propriedade intelectual; 

CONSIDERANDO QUE a Empresa concorda em conceder ao Terapeuta, durante a 
vigência deste Contrato, uma licença não exclusiva, intransferível, revogável e limitada para usar 
as informações confidenciais e outras propriedades intelectuais da Empresa, incluindo, sem 
limitação, patentes, marcas comerciais, direitos autorais e segredos comerciais, sujeita aos termos 
e condições deste Contrato;  

CONSIDERANDO QUE, como forma de reconhecimento por tal divulgação e licença 
concedida pela empresa, o Terapeuta concorda em agir conforme os termos e condições deste 
Contrato que, entre outras coisas, permite que o Terapeuta utilize as informações confidenciais e 
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a propriedade intelectual da Empresa somente durante a vigência deste Contrato e somente 
conforme expressamente permitido neste documento, e o Terapeuta aceita e concorda 
expressamente que o uso de qualquer forma modificada dos Métodos do LSVT é expressamente 
proibido, pois pode causar danos aos pacientes e prejudicar ou diminuir a credibilidade e reputação 
da Empresa; 

CONSIDERANDO QUE o Terapeuta concorda também que, após o término deste 
Contrato, o Terapeuta não poderá utilizar ou divulgar qualquer informação confidencial ou 
propriedade intelectual da Empresa para qualquer finalidade, cujas restrições continuarão vigentes 
por um período razoável de tempo após o término deste Contrato; 

SENDO ASSIM, considerando às cláusulas contidas neste documento, de boa-fé e a título 
oneroso, cuja suficiência é por este reconhecida, as Partes concordam com o seguinte: 

CONTRATO 

1. Definições.   

Todos os termos em maiúscula usados neste Contrato devem ter seu significado 
relacionado a eles neste documento, e os cognatos possuem, respectivamente, significados 
correspondentes. 

2. Certificação e Treinamento.  

(a) Certificação.  A Empresa fornecerá Treinamento ao Terapeuta quanto aos 
Métodos do LSVT.  Mediante a conclusão de qualquer treinamento e workshop de certificação 
aplicável ou outros programas específicos (coletivamente, “Workshops”), aprovação em qualquer 
teste aplicável e pagamento de qualquer taxa aplicável pelo Terapeuta, a Empresa fornecerá um 
atestado por escrito indicando que o Terapeuta foi certificado pela empresa para prestar Serviços 
de Terapia Presencial e/ou Serviços de Terapia On-line, conforme aplicável (a “Certificação”).  
Conforme utilizado neste Contrato, “Serviços de Terapia Presencial” significa sessões clínicas 
presenciais e ao vivo com um único paciente, e “Serviços de Terapia On-line” significa sessões 
clínicas ao vivo com um único paciente conduzidas via teleconferência de vídeo, Internet ou outra 
forma de tecnologia que permita a comunicação por áudio e vídeo.  

(b) Renovação e Anulação.  O Terapeuta aceita e concorda que qualquer 
Certificação emitida pela Empresa expirará automaticamente após dois (2) anos e que o Terapeuta 
deverá estar em conformidade com os requisitos publicados pela Empresa a fim de renovar tal 
Certificação, sendo que esses requisitos podem incluir, sem limitação, a conclusão de qualquer 
Workshop para Renovação de Certificação, aprovação em qualquer teste aplicável e pagamento 
de qualquer taxa aplicável.  A Empresa poderá anular a Certificação do Terapeuta a qualquer 
momento, a critério razoável da Empresa, mediante aviso por escrito disso ao Terapeuta. 

(c) Materiais de Treinamento.  Relativo ao Treinamento, o Terapeuta terá 
acesso a documentos e materiais que incluem Propriedade Intelectual da Empresa, incluindo, sem 
limitação, os Exercícios Diários, BIG Walking, Tarefas ou Hierarquias do Componente Funcional, 
LSVT LOUD, LSVT BIG, LSVT COMPANION, LSVT HYBRID, BIG FOR LIFE, LOUD FOR 
LIFE, a Pasta do Curso de Treinamento do LSVT, o Pacote de Avaliação Pré-tratamento do LSVT, 
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Treinamento de Apresentação ao Paciente do LSVT, slides e vídeos do Curso de Treinamento e 
Certificação do LSVT, materiais de treinamento on-line, Assistente de Trabalho do LSVT e outros 
DVDs, dados e bancos de dados com informações, e outros manuais, guias, especificações, 
documentos e materiais tangíveis relacionados aos Métodos do LSVT (coletivamente, “Materiais 
do LSVT”). 

3. Licença da Propriedade Intelectual da Empresa. 

(a) Propriedade Intelectual da Empresa.  Conforme utilizado neste Contrato, 
o termo “Propriedade Intelectual da Empresa” significa toda e qualquer propriedade intelectual 
que é usada ou aplicável aos negócios da Empresa, incluindo, sem limitação, tudo a seguir, 
juntamente com todos os direitos legais e as leis comuns mundiais decorrentes de ou associadas a 
isto:  (i) patentes e solicitação de patente, reemissão, divisão, reexaminação, renovação, extensão, 
prorrogação e prorrogação parcial de patentes, assim como patentes temporárias nos Estados 
Unidos e em outros países, incluindo as Patentes americanas Nº 8.275.624 e 7.762.264 
(coletivamente, “Patentes do LSVT”); (ii) marcas comerciais registradas e de direito comum, 
marcas de serviço, nomes comerciais, nomes comerciais fictícios, nomes de domínio, logotipos, 
slogans, conjunto-imagem, nomes de produtos, nomes de protocolos e outras designações 
semelhantes de fonte ou origem, juntamente com a credibilidade simbolizada por qualquer um dos 
precedentes, e todos os registros, solicitações e renovações relacionados aos precedentes, 
incluindo, sem limitação, LSVT COMPANION, LSVT HYBRID, BIG FOR LIFE, LOUD FOR 
LIFE, LSVT, LSVT LOUD e LSVT BIG (coletivamente, “Marcas comerciais do LSVT”); (iii) 
trabalhos originais de autoria de qualquer tipo, publicados ou não, e todas as marcas comerciais, 
registros de marcas comerciais e solicitações de marcas comerciais, e qualquer renovação disto, 
incluindo, sem limitação, quaisquer direitos autorais relacionados aos Materiais do LSVT, 
(coletivamente, “Direitos Autorais do LSVT”); (iv) segredos comerciais, know-how, ideias, 
Invenções, Métodos do LSVT e outros protocolos, métodos, processos, modalidades e 
Informações Confidenciais; e (v) todos os demais direitos de propriedade intelectual, registrados 
ou não, incluindo todos os registros e solicitações para tal, e renovações ou extensões disto, e todos 
os direitos semelhantes ou equivalentes ou formas de proteção em qualquer parte do mundo; desde 
que, todavia, a “Propriedade Intelectual da Empresa” licenciada de acordo com este Contrato não 
inclua Sistemas LSVT Companion ou qualquer software relacionado, que deve ser licenciado e 
adquirido separadamente junto à Empresa. 

(b) Concessões de licença. 

(i) Licença para Serviços de Terapia.  Durante a Vigência e sujeito 
aos termos e condições deste Contrato, incluindo, sem limitação, os requisitos de certificação e 
renovação definidos na Seção 2 e as restrições de licença definidas na Seção 3(c), a Empresa 
concede pelo presente instrumento uma licença não exclusiva, intransferível, revogável e limitada 
ao Terapeuta, sujeita à Propriedade Intelectual da Empresa, para o propósito exclusivo de prestar 
esses serviços aos pacientes expressamente conforme definido nos Materiais do LSVT para 
Serviços de Terapia Presencial e Serviços de Terapia On-line, conforme aplicável (coletivamente, 
“Serviços de Terapia”).  O Terapeuta aceita e concorda que a Certificação para Serviços de 
Terapia Presencial é diferente da Certificação para Serviços de Terapia On-line, e que a 
Certificação para um tipo de Serviços de Terapia não constitui Certificação para o outro tipo de 
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Serviços de Terapia.  Todos os direitos não incluídos expressamente na licença precedente são 
expressamente reservados. 

(ii) Licença de Marca Comercial.  Durante a Vigência deste Contrato 
e sujeito aos termos e condições deste Contrato, incluindo, sem limitação, as restrições de licença 
estabelecidas na Seção 3(c), a Empresa concede pelo presente instrumento uma licença não 
exclusiva, intransferível, revogável e limitada ao Terapeuta, sujeita às Marcas Comerciais do 
LSVT, para usar, reproduzir, exibir, transmitir e publicar as Marcas Comerciais do LSVT 
relacionadas aos Serviços de Terapia de maneira aprovada expressamente pela Empresa e em 
conformidade com as Diretrizes de Marca Comercial da Empresa, disponíveis no site da empresa 
em www.LSVTGLOBAL.com, sendo que essas diretrizes podem ser atualizadas pela Empresa 
ocasionalmente, a critério absoluto da Empresa.  Para evitar dúvidas, o Terapeuta poderá criar 
materiais para uso com os Serviços de Terapia que carreguem as Marcas Comerciais do LSVT, 
incluindo, sem limitação, brochuras, panfletos, páginas da Web, cartões de visita e artigos de 
papelaria (“Materiais Aprovados do Terapeuta”); desde que, entretanto, esse Terapeuta envie 
amostras de tais materiais para a Empresa para análise e aprovação, que não será negada sem 
motivação, antes de disponibilizar tais materiais a qualquer terceiro.   

(c) Restrições da Licença.  O Terapeuta não poderá: (i) prestar os Serviços de 
Terapia Presencial, ou divulgar qualquer parte dos Serviços de Terapia Presencial, por qualquer 
outro meio que não as sessões clínicas presenciais, ao vivo, sendo que tal proibição inclui, sem 
limitação, prestação ou divulgação dos Serviços de Terapia Presencial ou de qualquer parte desses 
via webcam, telefone, conferência de vídeo, software, vídeo ou transmissão on-line ou qualquer 
outro meio alternativo ou técnico, conhecido atualmente ou desenvolvido posteriormente, em vez 
de, ou para complementar, as sessões clínicas ao vivo, a menos que o Terapeuta solicite e obtenha, 
em cada caso, consentimento prévio e por escrito da Empresa, que poderá ser negado conforme 
critério absoluto da Empresa; (ii) prestar os Serviços de Terapia On-line, ou divulgar qualquer 
parte dos Serviços de Terapia On-line, por qualquer outro meio que não as sessões clínicas 
individuais com um único paciente, sendo que tal proibição inclui, sem limitação, postagem de 
qualquer material de áudio ou vídeo que inclua os Serviços de Terapia em um site da web, 
divulgação dos Serviços de Terapia On-line ou de qualquer parte desses a mais de uma pessoa ao 
mesmo tempo ou a qualquer outra pessoa que não o paciente, ou prestação dos Serviços de Terapia 
On-line exceto conforme expressamente autorizado pela Empresa, a menos que o Terapeuta 
solicite e obtenha, em cada caso, consentimento prévio e por escrito da Empresa, que poderá ser 
negado conforme critério absoluto da Empresa; (iii) oferecer instruções, formação ou treinamento 
a qualquer pessoa usando qualquer Propriedade Intelectual da Empresa, sendo que essa proibição 
inclui, sem limitação, divulgação de quaisquer Informações Confidenciais relacionadas aos 
Serviços de Terapia a qualquer pessoa exceto conforme expressamente permitido na Seção 4(d); 
(iv) registrar em foto, vídeo ou áudio ou capturar de outra maneira qualquer áudio ou imagem de 
Treinamentos, Workshops, Métodos do LSVT, Materiais do LSVT ou de quaisquer Serviços de 
Terapia, incluindo, sem limitação, o uso de câmeras de vídeo, celulares, gravadores de fita ou 
outras tecnologias capazes de capturar áudio, vídeo ou imagens; (v) violar a política da Empresa 
para reprodução ou produção de vídeos ou outras mídias, copiar ou reproduzir qualquer um dos 
Materiais do LSVT ou disponibilizar qualquer um dos Materiais do LSVT a qualquer pessoa, 
exceto conforme expressamente permitido de acordo com a Seção 4(d); (vi) modificar, fazer 
engenharia reversa ou criar qualquer trabalho derivado com base em qualquer Propriedade 
Intelectual da Empresa, ou qualquer parte desta, ou usar ou divulgar qualquer formato modificado 
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de qualquer Propriedade Intelectual da Empresa, sendo que essa proibição inclui, entre outras 
coisas, criar, divulgar ou usar qualquer formato modificado dos Métodos do LSVT relacionados 
com a provisão do Terapeuta dos Serviços de Terapia, a menos que o Terapeuta solicite e obtenha, 
em cada caso, consentimento prévio e por escrito da Empresa, que poderá ser negado conforme 
critério absoluto da Empresa; (vii) usar as Marcas Comerciais do LSVT ou qualquer parte desta, 
de qualquer maneira, para qualquer bem ou serviço exceto conforme expressamente permitido 
neste documento, sendo que essa proibição inclui, sem limitação, qualquer uso de LSVT 
COMPANION, LSVT HYBRID, BIG FOR LIFE, LOUD FOR LIFE, LSVT, LSVT LOUD ou 
LSVT BIG em, ou relacionado a, informações fornecidas via webcam, telefone, conferência de 
vídeo, software, vídeo ou transmissão on-line ou qualquer outro meio alternativo ou técnico, 
conhecido atualmente ou desenvolvido posteriormente, exceto conforme o uso previsto nos 
Materiais Aprovados do Terapeuta e nos Materiais Informativos Aprovados; (viii) declarar que a 
Propriedade Intelectual da Empresa, ou qualquer parte dela, é de propriedade do Terapeuta ou de 
qualquer terceiro; (ix) remover qualquer aviso, etiqueta, marca ou informação de identificação de 
propriedade, de qualquer natureza, presente nos Materiais do LSVT ou em qualquer outro 
documento ou material que a Empresa forneça ou disponibilize ao Terapeuta; (x) usar qualquer 
Propriedade Intelectual da Empresa, ou qualquer parte dela, para qualquer finalidade que não esteja 
em conformidade com os termos e condições deste Contrato; (xi) violar qualquer lei, estatuto, 
código, regulamentação, regra, portaria, ordem, julgamento ou decreto de qualquer estado, 
província, município, comarca ou outro tribunal, órgão, agência ou jurisdição do governo nos 
Estados Unidos ou de outro país, incluindo, sem limitação, o Ato de Portabilidade e de 
Responsabilidade de Seguros de Saúde de 1996, conforme emendas ocasionais, e o regulamento 
promulgado neste ato, incluindo o CFR 45, Partes 160 e 164, conforme emenda ou suplemento 
ocasional (coletivamente, “Leis”).   

4. Sigilo e Não Divulgação das Informações Confidenciais da Empresa.   

(a) Acesso a Informações Confidenciais.  O Terapeuta aceita e concorda que 
a Empresa é a proprietária de segredos comerciais e outras informações confidenciais, incluindo, 
sem limitação, os Métodos do LSVT; os Materiais do LSVT; o LSVT Companion; planos 
comerciais e de marketing e outras informações relacionadas à operação da Empresa; informações 
financeiras, estrutura de honorários, compensação e outras informações relacionadas; dados, 
bancos de dados, documentos, arquivos, informações registradas eletronicamente, livros, papéis, 
registros, especificações, compilação de informações e outras informações relacionadas; 
programas de computador, software, planilhas, programação, especificações e software e outras 
informações e materiais relacionados a software de computador; equipamentos, sistemas de 
computação, hardware, dispositivo, aparelhos, integração de tecnologia e sistemas e informações 
técnicas; informações de pesquisa e desenvolvimento, segredos comerciais, know-how, métodos, 
estudos e outras Invenções; outras informações e materiais fornecidos confidencialmente ao 
Terapeuta, direta ou indiretamente, de forma oral ou por escrito, pela Empresa; e qualquer trabalho 
derivado, melhorias ou modificações em qualquer um dos precedentes, e qualquer outra 
informação ou material criado, total ou parcial, usando qualquer um dos precedentes 
(coletivamente, “Informações Confidenciais”).  O Terapeuta aceita e concorda que as 
informações não precisam estar identificadas como “confidencial” para qualificarem-se como 
Informações Confidenciais.   
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(b) Exclusões.  Informações Confidenciais não incluem informações que o 
Terapeuta possa provar que:  (a) estejam atualmente ou venham a se tornar, por meio de nenhum 
ato ou omissão do Terapeuta, amplamente conhecidas ou amplamente disponíveis ao público em 
geral; (b) eram de conhecimento do Terapeuta antes de receber tais informações ou materiais da 
Empresa; ou (c) tenham sido desenvolvidas de forma independente pelo Terapeuta sem utilizar, 
incorporar, referenciar, recriar ou valer-se de quaisquer Informações Confidenciais.  Não obstante 
o precedente, o Terapeuta aceita e concorda que a compilação das informações pela Empresa, 
conforme divulgadas ao Terapeuta, constitui Informações Confidenciais em conformidade com 
este Contrato, mesmo que partes dessas informações possam ser divulgadas separadamente ou 
encontradas em domínio público.  Sem limitar a generalidade do precedente, o Terapeuta aceita e 
concorda que os protocolos padronizados da Empresa, incluindo, sem limitação, os Exercícios 
Máximos Diários, BIG Walking, Tarefas ou Hierarquias do Componente Funcional, LSVT 
COMPANION, LSVT HYBRID, BIG FOR LIFE, LOUD FOR LIFE, LSVT BIG e LSVT LOUD, 
constituem Informações Confidenciais mesmo que partes de tais protocolos possam ser divulgadas 
pelo Terapeuta conforme expressamente permitido na Seção 4(d) e usadas pelo Terapeuta nos 
Serviços de Terapia prestados aos pacientes em conformidade com os termos da licença concedida 
na Seção 3(b)(i).   

(c) Não Divulgação e Não Utilização das Informações Confidenciais.  
Durante a Vigência deste Contrato, o Terapeuta receberá e terá acesso a Informações 
Confidenciais.  O Terapeuta declara, garante e concorda que: (i) o Terapeuta não usará quaisquer 
Informações Confidenciais durante a Vigência deste Contrato, exceto conforme permitido 
expressamente de outra maneira pela licença concedida na Seção 3(b)(i) deste Contrato; (ii) o 
Terapeuta não usará quaisquer Informações Confidenciais para qualquer propósito após o término 
deste Contrato, exceto somente na extensão necessária para determinar o escopo dos Serviços de 
Terapia que foram previamente prestados a um paciente durante a Vigência deste Contrato; e, (iii) 
exceto conforme expressamente previsto na Seção 4(d), o Terapeuta não poderá, em momento 
algum durante ou após a Vigência deste Contrato, divulgar ou disponibilizar a qualquer terceiro 
quaisquer Informações Confidenciais, a menos que o Terapeuta solicite e obtenha, em cada caso, 
consentimento prévio e por escrito da Empresa, que poderá ser negado conforme critério absoluto 
da Empresa.  Sem limitar a generalidade do precedente, o Terapeuta não poderá postar na Internet 
ou divulgar publicamente de outra maneira qualquer vídeo ou outro material relacionado aos 
Métodos do LSVT que possa permitir ou auxiliar a realização de qualquer protocolo ou exercício 
de propriedade do LSVT, incluindo, sem limitação, os Exercícios Máximos Diários, BIG Walking, 
Tarefas ou Hierarquias do Componente Funcional, LSVT COMPANION, LSVT HYBRID, BIG 
FOR LIFE, LOUD FOR LIFE, LSVT LOUD e LSVT BIG.  O Terapeuta concorda em fornecer 
um aviso por escrito à Empresa imediatamente em caso de real ou possível divulgação ou uso por 
qualquer terceiro de quaisquer Informações Confidenciais de que o Terapeuta tenha conhecimento 
durante sua contratação pela Empresa. 

(d) Divulgação Permitida.  Não obstante a Seção 4(c), durante a Vigência 
deste Contrato, o Terapeuta poderá divulgar Materiais Informativos Aprovados a médicos, 
clínicos, profissionais médicos, pesquisadores, pacientes e pacientes potenciais somente conforme 
expressamente permitido por escrito pela Empresa.  Para os propósitos deste Contrato, “Materiais 
Informativos Aprovados” significa qualquer Material do LSVT que a Empresa tenha autorizado 
expressamente por escrito para divulgação segundo esta Seção, incluindo as brochuras de 
marketing LSVT LOUD e LSVT BIG que fornecem informações sobre LSVT LOUD e LSVT 
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BIG a pessoas com doença de Parkinson ou outra condição neurológica.  Sujeito a outras restrições 
estabelecidas neste documento, o Terapeuta também poderá divulgar partes de Informações 
Confidenciais (além dos Materiais Informativos Aprovados) na extensão que essa divulgação seja 
razoavelmente necessária para prestar os Serviços de Terapia.  Além disso, os Terapeutas 
contratados como supervisores de estágio ou clínicos em instituições de ensino superior 
credenciadas, que oferecem (p. ex. aprovadas pela ASHA) programas acadêmicos relacionados a 
fonoaudiologia e fisioterapia/terapia ocupacional, poderão divulgar os Materiais Informativos 
relacionados com a função acadêmica formal do Terapeuta. Materiais Informativos Aprovados 
podem ser copiados ou fornecidos a tais pacientes, pacientes potenciais ou alunos de curso 
superior, conforme aplicável; desde que, entretanto, tais documentos carreguem o seguinte aviso 
de direitos autorais: “Copyright 2014 LSVT Global, Inc. Todos os direitos reservados.” Se o ano 
de criação ou a primeira publicação do trabalho, o que tiver acontecido antes, for anterior a 2014, 
o Terapeuta poderá substituir o ano aplicável no aviso.  O Terapeuta não poderá criar, utilizar ou 
divulgar qualquer versão modificada ou trabalho derivado dos Materiais Informativos Aprovados, 
nem poderá divulgar qualquer Material Informativo Aprovado ou outras Informações 
Confidenciais a qualquer terceiro, exceto conforme expressamente permitido nesta Seção. 

5. Controle dos Direitos de Propriedade Intelectual.   

(a) Atribuição de Invenção.  O Terapeuta concorda que todo direito, posse e 
poder relacionado a todo e qualquer trabalho original de autoria, desenvolvimento, conceito, 
melhoria, projeto, descoberta, invenção, ideia, marca comercial ou segredo comercial, patenteado 
ou não ou passível de registro sob as leis de direito autoral ou semelhante (coletivamente chamados 
de “Invenções”), que o Terapeuta venha a conceber, desenvolver ou colocar em prática sozinho 
ou conjuntamente, ou faça ser concebido, desenvolvido ou colocado em prática, durante a Vigência 
deste Contrato será e é, por meio deste documento, atribuído à Empresa ou seu designado, exceto 
no caso de Invenções que:  (1) o Terapeuta desenvolva inteiramente em seu tempo livre e sem 
fazer uso de equipamento, suprimentos, instalações ou Informações Confidenciais da Empresa; (2) 
não estejam relacionadas com os negócios da Empresa; e (3) não resultem dos Serviços de Terapia 
prestados de acordo com este Contrato.   

(b) Controle da Propriedade Intelectual da Empresa.  O Terapeuta aceita e 
concorda que, entre o Terapeuta e a Empresa, a Empresa é a única proprietária de toda Propriedade 
Intelectual da Empresa, incluindo, sem limitação, todas as Patentes do LSVT, Marcas Comerciais 
do LSVT, Direitos Autorais do LSVT, Informações Confidenciais, Invenções, Métodos do LSVT, 
Materiais do LSVT e trabalhos derivados, melhorias ou modificações em qualquer um dos 
precedentes, e todos os direitos de propriedade intelectual relacionados a isto.  Este Contrato 
concede somente uma licença ao Terapeuta e não transfere a ele qualquer direito de propriedade 
em relação a qualquer Propriedade Intelectual da Empresa.  O Terapeuta não poderá realizar 
qualquer ação para comprometer, limitar ou interferir de qualquer maneira na propriedade e nos 
direitos da Empresa no que diz respeito à Propriedade Intelectual da Empresa.  O Terapeuta 
reconhece que toda a credibilidade derivada do uso das Marcas Comerciais do LSVT beneficiará 
exclusivamente a Empresa.  Todos os direitos, que não os direitos de licença expressamente 
concedidos na Seção 3(b), são reservados.   
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6. Isenção de Responsabilidade. 

(a) Ausência de Garantia.  A Empresa não oferece qualquer garantia quanto 
à Propriedade Intelectual da Empresa, que é oferecida “da maneira em que se encontra” e com 
todos os seus defeitos.  O Terapeuta aceita e concorda que a Empresa não possui controle sobre o 
fornecimento dos Serviços de Terapia ou o uso da Propriedade Intelectual da Empresa pelo 
Terapeuta, e a Empresa não oferece garantias quanto aos resultados que podem ser obtidos por 
meio dos Serviços de Terapia ou do uso da Propriedade Intelectual da Empresa.  Sem limitar a 
generalidade do precedente, o Terapeuta aceita e concorda que é sua exclusiva responsabilidade a 
avaliação e o tratamento dos pacientes do Terapeuta e que a Empresa não terá envolvimento ou 
responsabilidade quanto à prestação dos Serviços de Terapia pelo Terapeuta.  O Terapeuta assume 
todos os riscos e responsabilidades pela prestação dos Serviços de Terapia e pelo uso da 
Propriedade Intelectual da Empresa.  Na máxima extensão permitida pela lei, a Empresa não 
fornece e o Terapeuta não aceita qualquer declaração ou garantia de qualquer tipo, seja expressa, 
implícita, legal ou supostamente concedida, em qualquer comunicação com o Terapeuta.  A 
Propriedade Intelectual da Empresa deve ser usada somente por profissionais qualificados e não 
substitui a avaliação profissional.  O Terapeuta aceita e concorda que a Empresa não pode antever 
todas as circunstâncias ou condições médicas de um paciente específico e o Terapeuta concorda 
em notificar todos os pacientes quanto a isso. 

(b) Limitação de Responsabilidade.  Na máxima extensão permitida pela lei 
aplicável, em circunstância alguma a Empresa será responsabilizada por danos, incluindo perda de 
lucros e danos incidentais, consequentes, indiretos ou punitivos, que resultem ou estejam 
relacionados a este Contrato, aos Serviços de Terapia ou ao uso da Propriedade Intelectual da 
Empresa, seja qual for a causa, e em qualquer teoria de responsabilidade, seja em contrato, ato 
ilícito, indenização ou de outra maneira.  Essa limitação será aplicável mesmo caso a Empresa 
tenha sido avisada sobre a possibilidade de tal dano.   

7. Indenização. 

O Terapeuta concorda em compensar, defender e isentar a Empresa de toda indenização, 
processo, perda, custo, despesa, obrigação, responsabilidade, dano, recuperação e deficiência, 
incluindo, sem limitação, juros, multas e honorários advocatícios, que a Empresa possa contrair 
ou sofrer como resultado de qualquer ato intencional, omissão, negligência, má conduta deliberada 
e qualquer violação, suposta violação ou falha em cumprir com qualquer declaração, garantia ou 
obrigação prevista neste Contrato, incluindo, sem limitação, qualquer alegação relacionada aos 
Serviços de Terapia prestados pelo Terapeuta. 

8. Vigência e Término. 

(a) Vigência.  Este Contrato terá início na Data de Vigência e continuará em 
efeito até que seja terminado por uma das Partes conforme a Seção 8(b) (a “Vigência”). 

(b) Término.  Não obstante o precedente, este Contrato poderá ser terminado: 
(i) mediante um acordo mútuo por escrito entre as Partes; (ii) por uma das Partes mediante o 
fornecimento de um aviso por escrito sobre o término à outra Parte, cujo término entrará em vigor 
trinta (30) dias após a data desse aviso; (iii) por uma das Partes, se a outra Parte violar este Contrato 
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e não solucionar tal violação em até cinco (5) dias após a data do aviso especificando tal violação; 
(iv) automaticamente, se for estabelecido pela ou contra a outra Parte medidas legais conforme as 
leis de falência ou insolvência, ou concordata ou dissolução, ou se a outra Parte fizer uma cessão 
em benefício de credores, admitir insolvência ou falir, em cujo caso o término entrará em vigor no 
momento em que a Parte receber o aviso de término; (v) automaticamente, caso o Terapeuta perca 
o Certificado devido à expiração ou revogação, violação de qualquer Lei ou das restrições da 
licença estabelecidas na Seção 3(c), em cujo caso o término entrará em vigor imediatamente (nesse 
caso, a data efetiva do término será referida neste documento como “Data de Término”).  Por 
ocasião do término deste Contrato, a licença concedida na Seção 3(b) será automática e 
imediatamente revogada.   

(c) Continuidade. Por ocasião do término deste Contrato, as Seções 3(c), 4(c) 
e 5 até 11, inclusive, terão continuidade e permanecerão vigentes.  Sem limitar a generalidade do 
precedente, por ocasião do término deste Contrato, o Terapeuta não poderá divulgar quaisquer 
Informações Confidenciais da Empresa ou criar, divulgar ou usar qualquer trabalho derivado ou 
forma modificada das Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, os Métodos do LSVT, 
os Materiais do LSVT e outra Propriedade Intelectual da Empresa. 

9. Medida Cautela para Violação do Contrato. 

O Terapeuta aceita e concorda que sua falha em cumprir qualquer cláusula do Terapeuta 
nas Seções 3(c), 4(c), 8(c) e 10 poderá causar prejuízo irreparável à Empresa ou danos difíceis ou 
impossíveis de serem avaliados ou quantificados pela Empresa.  Consequentemente, sem limitar 
qualquer recurso que possa estar disponível para qualquer violação deste Contrato, o Terapeuta 
concorda com a emissão de uma liminar para conter qualquer violação das Seções 3(c), 4(c), 8(c) 
e 10, sem a necessidade de prestação de qualquer caução ou fornecimento de qualquer garantia 
relacionada a isso. 

10. Resolução de Disputas. 

Se houver uma disputa resultante de ou relacionada a este Contrato ou à violação dele, e se 
a disputa não puder ser resolvida por meio de discussões diretas, as Partes concordam em 
empenhar-se primeiramente em resolver essa disputa por meio de resolução conduzida pela 
Associação de Arbitragem Americana conforme os Procedimentos de Mediação Comercial antes 
de lançar mão de arbitragem, cuja mediação será marcada em até trinta (30 dias) de qualquer 
solicitação de mediação por uma das Partes.  Se as Partes não resolverem a disputa dentro de 
quarenta e cinco (45) dias de qualquer solicitação de mediação, qualquer disputa resultante de ou 
relacionada a este Contrato ou à violação dele será resolvida por arbitração conduzida pela 
Associação de Arbitragem Americana em conformidade com suas Regras de Arbitragem 
Comercial, e o julgamento da decisão tomada pelo mediador será realizado em qualquer tribunal 
com jurisdição para isso.  O local de qualquer mediação ou arbitragem será a cidade de Tucson, 
no Arizona.  Se as Partes não entrarem em consenso sobre um mediador no prazo de dez (10) dias 
após o início da arbitragem por uma das Partes, cada Parte apresentará o nome de um mediador 
afiliado aos escritórios da Associação de Arbitragem Americana em Tucson, no Arizona, e os dois 
mediadores indicados deverão nomear outro mediador que irá somente conduzir o processo de 
arbitragem.  Cada uma das Partes poderá solicitar ao mediador uma medida cautelar até que a 
decisão da arbitragem seja tomada ou a controvérsia seja resolvida de outra maneira.  Cada uma 



1-10 
 

das Partes também poderá, sem desistir de qualquer recurso previsto neste Contrato, solicitar em 
qualquer tribunal de Tucson, Arizona com jurisdição uma medida temporária ou cautelar que seja 
necessária para proteger os direitos ou a propriedade dessa Parte até que o tribunal arbitral seja 
definido (ou até a determinação do tribunal arbitral sobre o mérito da controvérsia).  Em 
consonância com a natureza expressa da arbitração, cada uma das Partes irá, mediante solicitação 
por escrito da outra Parte, fornecer prontamente à outra cópias de documentos relevantes às 
questões levantadas por qualquer ação ou reconvenção.  Qualquer disputa relacionada à 
descoberta, ou à relevância ou ao escopo dessa, será decidida pelo mediador, cuja decisão será 
final. Toda descoberta será concluída em até sessenta (60) dias da indicação do mediador.  
Mediante a solicitação de uma das Partes, o mediador poderá solicitar investigação das 
testemunhas fora de juízo na extensão que o mediador julgar tal descoberta adicional relevante e 
apropriada. Declarações fora de juízo deverão ser limitadas ao máximo de três (3) por Parte e 
deverão acontecer em até trinta (30) dias da solicitação. Declarações fora de juízo adicionais 
poderão ser marcadas somente com permissão do mediador e por boa causa comprovada.  Cada 
declaração fora de juízo terá a duração limitada ao máximo de seis (6) horas. Todas as objeções 
são reservadas à audiência com o mediador, exceto no caso de objeções com base em informações 
privilegiadas, de propriedade ou confidenciais.  A Parte vencedora terá direito a uma indenização 
por custos e despesas razoáveis, que deverão incluir, sem limitação, todas as despesas razoáveis 
antes da sentença, incluindo honorários do mediador, despesas administrativas, despesas com 
viagens, despesas gerais como transcrições, relatórios, cópias, ligações telefônicas, custos do 
tribunal, custos de especialistas e testemunhas oculares e honorários advocatícios. 

11. Geral 

(a) Avisos. Todos os avisos, solicitações, exigências, reinvindicações e outras 
comunicações previstas neste documento (coletivamente “Avisos”) devem ser por escrito. 
Qualquer Aviso será considerado devidamente entregue (e devidamente recebido dois (2) dias 
úteis depois) se enviado por carta registrada ou carta certificada, com aviso de recebimento, 
postagem pré-paga e endereçado às Partes conforme previsto neste Contrato.  

(b) Relacionamento entre as Partes.  O Terapeuta é o único responsável pelo 
modo e pelas horas nas quais os Serviços de Terapia são prestados. O Terapeuta é o único 
responsável por todos os impostos, retenções na fonte e outros encargos previstos em lei, 
normativos ou contratuais de qualquer natureza (incluindo, sem limitação, aqueles relacionados a 
indenização de funcionários, seguro por invalidez, previdência social, seguro desemprego, Lei de 
Padrões Justos de Trabalho, imposto de renda e conformidade com outras Leis), e não tem o direito 
de participar de qualquer plano de benefício para funcionário, outros programas de benefício, 
planos de seguro de grupo e programas semelhantes da empresa.  Nada contido neste Contrato será 
interpretado como constituindo o estabelecimento de uma relação de representação, parceria, 
relação empregatícia ou joint venture entre as Partes.   

(c) Eleição de Foro.  Este Contrato, suas execução e interpretação e todos os 
direitos e obrigações das Partes aqui definidas serão governados e interpretados exclusivamente 
em conformidade com as leis do Estado do Arizona, excluindo qualquer escolha de legislação que 
poderia aplicar as leis de outra jurisdição. 
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(d) Transferência; Efeito Vinculante.  O Terapeuta não poderá transferir este 
Contrato sem o consentimento prévio e por escrito da Empresa, que poderá ser negado conforme 
critério absoluto da Empresa.  Este Contrato poderá ser livremente transferido pela Empresa. Este 
Contrato obrigará e reverterá em benefícios de qualquer sucessor permitido ou designado de cada 
Parte. 

(e) Contrato Completo.  Este Contrato representa o acordo completo entre as 
Partes aqui indicadas com respeito ao objeto deste e substitui toda representação, acordo ou 
contrato, oral ou por escrito, entre as Partes em relação ao objeto deste documento. 

(f) Desvinculação.  Caso uma ou mais provisões deste Contrato torne-se nula 
ou inexigível como matéria de direito, este Contrato será interpretado sem considerar tal provisão, 
e o restante do Contrato permanecerá vigente. 

(g) Isenção.  Nenhuma isenção de qualquer violação de qualquer cláusula ou 
condição deste documento constituirá uma isenção de qualquer violação subsequente. 

(h) Emendas.  Nenhuma alteração ou modificação neste Contrato será válida a 
menos que seja por escrito e assinada pelas Partes aqui indicadas. 

(i) Idioma.  Este Contrato foi redigido e assinado no idioma inglês somente, e 
qualquer tradução para outro idioma não será válida. 

(j) Advogado Independente.  O Terapeuta concorda que este Contrato foi 
redigido em nome da Empresa pelo advogado da Empresa. O advogado da Empresa não o 
representa e não age em nome do Terapeuta. O Terapeuta tem o direito de consultar o próprio 
advogado do Terapeuta com relação a este Contrato. 

E ASSIM, POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, as Partes celebram este 
Contrato na data supracitada. 

 

Por:       Por:      
 (Assinatura do Terapeuta)    LSVT GLOBAL, INC. 
 
Nome:       Nome:      
    
 
Data:       Data:      
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