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TERMOS DE USO E SERVIÇO 
 

Bem vindo(a)! Obrigado por utilizar os serviços da Brais Games! 
 
O presente Termos de uso e serviço diz respeito à relação entre a BRAIS GAMES 
SOFTWARE LTDA, e você, usuário dos nossos Serviços. Ao se cadastrar ou acessar o 
aplicativo você declara estar de acordo com os termos de uso e serviço e fica obrigado 
a cumpri-los. Assim, a recusa deste instrumento impedirá que você utilize as 
funcionalidades do nosso aplicativo ou site. 
 
A BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA é uma empresa voltada ao desenvolvimento de 
jogos digitais, sediada em Campina Grande, Paraíba, fornecendo serviços móveis e 
online, incluindo aplicativos de jogos da Brais Games, bem como a outros serviços 
online e móveis fornecidos, chamados coletivamente neste termo de “Serviço”.  
 
O presente Termos de Uso definem os termos e as condições juridicamente vinculados 
ao modo como você usa o nosso Serviço, independentemente da maneira como ele é 
instalado, acessado e/ou utilizado, seja por meio de computadores pessoais, 
dispositivos móveis ou de qualquer outra forma. Portanto, os Termos constituem um 
contrato entre nós e você e definem seus direitos e suas responsabilidades em relação 
ao Serviço. 
 
Por isso, é imprescindível que você leia atentamente e compreenda bem os termos. Ao 
fazer download, instalar, acessar ou usar o Serviço, você confirma que leu e 
compreendeu os termos e todos os outros documentos mencionados aqui, incluindo a 
Política de Privacidade.  
 
Para a utilização dos nossos Serviços você concorda que tem pelo menos 13 anos de 
idade, se tiver entre 13 e 18 anos, você assume que seu responsável legal tenha 
revisado e concorde com esses termos, bem como esteja de acordo com o seu acesso 
e/ou uso dos nossos Serviços. Se você ou seu responsável legal não aceitar ou não 
concordar com os Termos, não use, não faça download, não acesse e não se registre 
no Serviço. 

 
1. Acesso e uso dos nossos Serviços 

 
As regras específicas, como de pontuação e diretrizes, podem ser encontradas em cada 
Jogo. Tais regras fazem parte destes termos e você concorda que deverá cumpri-las 
em relação a cada Jogo que acessar e/ou jogar.   
 
Não há limitação de acesso ao Serviço, no entanto pode haver momentos que os nossos 
Serviços, no todo ou em parte, não estejam disponíveis por razões técnicas ou 
relacionadas à manutenção, ou qualquer outra ação a seu exclusivo critério, por 
qualquer período necessário, seja de forma programada ou não. 
 
A BRAIS GAMES pode ainda alterar o Serviços ou restringir o acesso de todos os 
usuários ou de um usuário específico, sem aviso prévio, inclusive cancelar, extinguir, 
modificar ou suspender em caso de suspeita de fraude, obtenção de benefício ou 
vantagem de forma ilícita, ou pelo não cumprimento de quaisquer condições previstas 
nestes Termos de Uso, na Política de Privacidade ou na legislação aplicável. Nesses 
casos, a BRAIS GAMES poderá promover a competente ação de regresso, se 
necessário, bem como tomar quaisquer outras medidas necessárias para perseguir e 
resguardar seus interesses.   
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Você é responsável pela conexão com a internet e/ou por tarifas de celular nas quais 
venha a incorrer para acessar e/ou usar nossos Serviços. Antes de acessar e/ou usar 
nossos Serviços, você deve consultar sua operadora de telefonia celular ou provedora 
de serviços de Internet se tiver dúvidas sobre essas tarifas. 
 
2. Sua Conta 

 
Em alguns casos, ao usar nossos serviços, você pode decidir ou precisar criar uma 
conta conosco. Caso seja criada uma conta, você concorda: 
 
- Em não fornecer informações imprecisas, enganosas ou falsas sobre você;  
- Em atualizar suas informações conforme necessário; 
- Em não compartilhar as informações da sua conta (inclusive senha e seu nome de 
usuário) com terceiros;  
- Que você é o responsável pelas atividades da sua conta, inclusive as relacionadas à 
segurança, bem como que todas as compras feitas serão de sua responsabilidade, 
sejam ou não autorizadas por você. 
 
Caso sua conta esteja vinculada a fornecedores terceiros, como Google ou Facebook, 
você deve cumprir os termos de serviço eles juntamente aos nossos termos de serviço. 
 
A BRAIS GAMES se reserva no direito de recusar o registro de uma conta por qualquer 
motivo, bem como de suspender ou encerrar a conta, com ou sem aviso prévio, caso 
ocorra violação dos presentes termos ou por qualquer outro motivo. 
 
Salientamos ainda que possuímos o direito de remover quaisquer nomes de usuário a 
qualquer momento e por qualquer motivo, inclusive quando se tratar de reivindicações 
de terceiros de que um nome de usuário viole os direitos deles.  
 
Você é livre para encerrar ou suspender a sua conta a qualquer momento, entrando em 
contato com a BRAIS GAMES pelo nosso suporte, no endereço eletrônico 
suporte@braisgames.com.br.  
 
3. Segurança  
 
O modo como você uso os nossos serviços e jogos é de sua inteira responsabilidade, 
sendo assim é necessário que você busque sempre jogar com segurança. Com base 
nisso, você concorda em: (a) não utilizar os nossos Serviços para violar qualquer lei, 
regra ou regulamento aplicável nem para incentivar outra pessoa a violar qualquer lei, 
regra ou regulamento aplicável a estes Termos; (b) não provocar sofrimento emocional 
ou outros danos a outras pessoas; (c) não agredir, ameaçar ou humilhar outras pessoas; 
(d) não se envolver em atividades que possam resultar em ferimentos, morte, danos à 
propriedade e/ou responsabilidade de qualquer tipo.  
  
4. Compra de produtos  
 
Alguns de nossos jogos permitirão a realização de compras por meio do aplicativo 
através da aquisição de produtos dentro do próprio jogo. A compra de tais produtos está 
sujeita às regras da própria plataforma. Assim, você pode ser solicitado a pagar por 
determinados serviços, inclusive por meio de troca por moeda virtual, pela compra de 
determinados itens virtuais do jogo, por atualizações ou pela participação em certas 
atividades do jogo.  
 
Todos os Itens Virtuais são licenciados, não vendidos. Os Itens Virtuais (inclusive a 
moeda do jogo) não podem ser resgatados para a obtenção de instrumentos monetários 
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reais, mercadorias ou outros itens de valor monetário da Brais Games ou de terceiros. 
Assim, a menos que expressamente autorizado no Serviço, você concorda em não 
vender, resgatar ou de qualquer outra forma transferir Itens Virtuais para pessoas ou 
entidades, incluindo outros usuários ou terceiros. 
 
Você pode efetuar pagamentos usando os métodos disponíveis para os serviços 
específicos, que podem incluir cartão de crédito, cartão de débito, PayPal ou outras 
contas semelhantes, e você concorda com os termos e as condições aplicáveis a cada 
método de pagamento escolhido, inclusive taxas adicionais aplicáveis para o 
processamento do pagamento. 
 
Ao fornecer um método de pagamento, você: (a) declara que está autorizado a usar o 
método de pagamento fornecido e que todas as informações de pagamento fornecidas 
são verdadeiras e precisas; e (b) nos autoriza a cobrar pelo Serviço usando o método 
de pagamento fornecido. Você deve atualizar prontamente todas as informações de 
cobrança para mantê-las atualizadas, completas e precisas (por exemplo, alterações no 
endereço de cobrança, no número ou na data de vencimento do cartão de crédito) e 
você deve notificar imediatamente caso seu cartão de crédito seja cancelado, perdido 
ou roubado. 
 
Podemos gerenciar, ajustar, modificar, controlar ou eliminar Itens Virtuais a qualquer 
momento, de acordo com nossos próprios critérios, com ou sem aviso prévio. Se 
exercermos esses direitos, não teremos nenhuma responsabilidade para com você ou 
terceiros. Observe que os Itens Virtuais são intransferíveis, e que não somos 
responsáveis por Itens Virtuais perdidos, danificados, excluídos ou usados de forma 
inadequada nem por interrupções no jogo e por encerramento prematuro do jogo, 
independentemente da causa, que resultem no consumo de Itens Virtuais. 
 
5. Material de terceiros 
 
Os nossos jogos podem conter links para sites e conteúdo de propriedade de terceiros 
e/ou operados por terceiros. Ao acessar sites ou conteúdos desses terceiros, você 
compreende que não exercemos nenhum controle sobre esses sites ou conteúdos, 
assim não possuímos qualquer responsabilização sobre tais.  
 
Por isso, incentivamos você a se familiarizar com os termos de serviço aplicáveis a 
qualquer site ou conteúdo de terceiros que acessar. Em particular, e sem limitar o que 
foi exposto acima, o Serviço ou partes do Serviço podem utilizar a funcionalidade do 
Google Maps e, ao acessar e usar o Serviço, você concorda em estar vinculado a estes 
Termos e também aos Termos de Serviço Adicionais do Google Maps/Google Earth 
disponíveis no site https://maps.google.com/help/terms_maps.html. 
 
Não garantimos ou endossamos, não presumimos e não temos qualquer 
responsabilidade ou obrigação para com você ou qualquer outra pessoa por produtos, 
serviços, materiais ou sites de terceiros. O terceiro aplicável é totalmente responsável 
por todas as mercadorias, materiais e serviços fornecidos por ele a você e por todo e 
qualquer dano, reivindicação, responsabilidade e custo que possa prejudicar você, 
direta ou indiretamente, total ou parcialmente. 
 
6. Nossos direitos de propriedade intelectual  

 
Para nós da BRAIS GAMES a qualidade dos materiais disponibilizados ao usuário é de 
suma importância. A criação deles é fruto de muito trabalho e dedicação de nossos 
desenvolvedores. Por isso, reafirmamos que todos os direitos, títulos e interesses, 
incluindo sem limitação direitos autorais, patentes, segredos comerciais ou outros 
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direitos de propriedade intelectual do Serviço e todo o conteúdo existente ou criado por 
meio do Serviço por nós disponibilizado permanecerão sob a titularidade exclusiva da 
BRAIS GAMES.  
 
A BRAIS GAMES retém todos os direitos, títulos e interesses no e para o Serviço e 
qualquer conteúdo disponível nele, incluindo mas não limitado a quaisquer Jogos, 
títulos, códigos de fonte e objeto, softwares de servidor e cliente dos Jogos, outros 
softwares e códigos de computador, Contas de Usuário, temas, objetos, personagens, 
semelhanças com personagens, nomes de personagens e informações de perfil dos 
personagens, histórias, diálogos, bordões, localizações, ilustrações, animações, sons, 
composições musicais, efeitos audiovisuais, conceitos e métodos de operação, layouts, 
textos, dados, arquivos, imagens, gráficos, “aparência” do Serviço, documentação, 
histórico e gravação de jogos, transcrições de salas de bate-papo e direitos morais, 
registrados ou não, além de todas as aplicações dos mesmos. 
 
Portanto, você concorda que não tem direito ou título em ou sobre nenhum conteúdo do 
nosso Serviço, incluindo os itens virtuais (inclusive moeda) que aparecem ou se 
originam em qualquer jogo da Brais Games. Assim todos os direitos da e para a conta 
de usuário são e sempre serão de propriedade da Brais Games e se destinam ao 
benefício da empresa.  
 
7. Conduta do usuário e conteúdo 

 
Os conteúdos possivelmente recebidos ao usar nossos Serviços, sejam divulgados 
publicamente ou enviados individualmente, é de responsabilidade exclusiva da pessoa 
que enviou. Isso significa que você, e não nós, é inteiramente responsável por todo 
Conteúdo que possa carregar, comunicar, transmitir ou de outra forma disponibilizar por 
meio de nossos Serviços.  
 
Você concorda em não disponibilizar no Serviço nem transmitir a outros usuários do 
Serviço material difamatório, impreciso, abusivo, obsceno, profano, ofensivo, com 
conotação sexual, ameaçador, agressivo, racialmente ofensivo ou ilegal, ou qualquer 
material que infrinja ou viole os direitos de outra parte (incluindo, sem limitação, direitos 
de propriedade intelectual ou direitos de privacidade ou publicidade). 
 
Não nos responsabilizamos pela conduta dos usuários dentro ou fora do Serviço, 
incluindo, sem limitação, qualquer Conteúdo do Usuário disponibilizado no Serviço. Não 
nos responsabilizamos por monitorar o Serviço para detectar conduta ou conteúdo 
inadequados. Não fazemos, e não podemos fazer, a triagem e o monitoramento de todo 
uso do Serviço ou todo Conteúdo do Usuário. O modo como você usa o Serviço é de 
sua inteira responsabilidade. 

 
Os seguintes tipos de Conteúdo do Usuário são exemplos de conteúdo proibido no 
Serviço: 

 
- Conteúdo do Usuário que promove racismo, intolerância, ódio ou dano físico de 
qualquer tipo contra qualquer grupo ou indivíduo; 
- Conteúdo do Usuário agressivo; 
- “Lixo eletrônico”, “correntes” ou “spam”; 
- Conteúdo do Usuário que promove atividades ilegais ou conduta abusiva, ameaçadora, 
obscena, difamatória ou caluniosa; e 
- Conteúdo do Usuário de natureza comercial sem nossa autorização. 
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Caso veja algum material no Serviço que considere, de boa fé, ofensivo, preconceituoso 
ou agressivo ou que acredite ser proibido, avise-nos. Para isso, mande um e-mail para 
suporte@braisgames.com.br 
 
8. Contribuições do usuário 
 
A BRAIS GAMES valoriza o seu feedback sobre os nossos Serviços. Contudo, 
informamos que caso sejam enviadas ideias, sugestões ou materiais criativos para nós 
poderemos usar livremente qualquer uma dessas ideias não solicitadas que você 
fornecer.  
 
Assim, você reconhece e concorda que todas as dúvidas, comentários, sugestões, 
ideias, feedbacks, relatórios de erros ou outras informações sobre o Serviço 
(“Contribuições”) fornecidas por você não são confidenciais e se tornarão de nossa 
propriedade exclusiva, e você concede todos os direitos sobre essas Contribuições à 
BRAIS GAMES. Deteremos direitos exclusivos, o que inclui todos os direitos de 
propriedade intelectual, e teremos direito ao uso irrestrito e à divulgação dessas 
Contribuições com qualquer finalidade, comercial ou não, sem a necessidade de 
informar ou compensar você. 
 
9. Privacidade e segurança  
 
A privacidade e a proteção de seus dados pessoais são muito importantes para a BRAIS 
GAMES, ao utilizar o nosso Serviço você consente e concorda com a coleta e o uso de 
determinadas informações sobre você e sobre como você usa o nosso Serviço. Para 
uma descrição detalhada de como coletamos e utilizamos os dados pessoais, consulte 
nossa Política de privacidade e saiba como você pode definir a maneira como coletamos 
seus dados pessoais.  
 
10.  Violação de direitos autorais 

 
A BRAIS GAMES respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Assim, 
caso você veja algum material nos nossos Serviços que acredite estar infringindo os 
direitos autorais de alguém, você poderá enviar um aviso de violação para o e-mail 
suporte@braisgames.com.br. Além disso, para garantir que a notificação seja eficaz, 
devem ser incluídas as seguintes informações: 
 

(a) Informações suficientes para identificação da obra supostamente infringida;  
(b) Informações de contato, incluindo endereço postal e endereço de e-mail;  
(c) Declaração de que você acredita de boa-fé e que a obra em questão não foi 

autorizada pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei; 
(d) Sua assinatura física ou eletrônica.  
 

11. Alterações nestes termos 
 
Os presentes Termos de Uso e serviço podem ser modificados ou aperfeiçoados, desse 
modo você será notificado de todas as alterações significativas efetuadas nestes termos 
por meio do aplicativo. Para tomar ciência das alterações, consulte a legenda última 
atualização no final da página. Indicamos que estes termos sejam regularmente 
revisados para garantir que esteja ciente de todas as alterações.  
 
Se continuar usando o Serviço após a publicação de alterações, você confirmará que 
aceita tais alterações ou modificações. Em caso de dúvidas sobre estes Termos ou 
sobre a Política de Privacidade, consulte nossas informações de contato no fim destes 
Termos. 

mailto:suporte@braisgames.com.br
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Caso você não concorde com os novos Termos de Uso, você poderá rejeitá-los, mas, 
infelizmente, isso significa que você não poderá mais ter acesso e fazer uso dos 
Serviços da BRAIS GAMES.  
 
12. Dúvidas sobre esses termos 
 
Se você tiver dúvidas sobre esses termos ou sobre os nossos serviços entre em contato 
conosco pelo e-mail suporte@braisgames.com.br.  
 
Estes termos foram atualizados pela última vez em 23.12.2021 
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