
 
 

 
Termo de Uso do FazGame  

 
Este Termo de Uso detalha nossos termos de serviço que regem nosso relacionamento com os 
usuários e outras pessoas que interagem com o FazGame. Ao usar ou acessar o FazGame, você 
concorda com este Termo de Uso, atualizado periodicamente de acordo com a Seção 13 abaixo.  
 
1 . INTRODUÇÃO  
Este " Termo de Uso " (abaixo referido como este " TU ") foi escrito para descrever as condições 
em que fazemos o serviço FazGame (o " Serviço") disponível para você através de nosso site. 
Neste TU , "nós" , "nos" e " FazGame" significa o portal e ferramenta FazGame da empresa 
Zeltzer Tecnologias Educacionais Ltda., uma empresa do Rio de Janeiro, Brasil , e "você" significa 
a pessoa que usa o serviço. Este TU discute limitações importantes sobre a maneira que você 
pode usar e contar com materiais que você encontra no Serviço. Leia este TU com cuidado. Ao 
utilizar o Serviço, você será considerado como tendo aceitado o TU. Se você não aceitar estes 
Termos de Uso ou se o seu direito de usar o serviço foi encerrado, você não pode utilizar o 
Serviço.  
 
2. SERVIÇO; CONTEÚDO; JOGOS  
Este TU se aplica a todos os usuários do Serviço, inclusive os usuários que contribuem com o 
Conteúdo no Serviço ("provedores de conteúdo") e os usuários que recebem Conteúdo do 
Serviço ("Usuários de conteúdo"). "Conteúdo" são os jogos criados pelos usuários através da 
Ferramenta FazGame, que inclui texto, roteiros de histórias, conteúdo pedagógico e links para 
materiais ou outros sites, e podem ser acessados através do portal FazGame. O conteúdo pode 
incluir materiais educativos ("jogos educacionais") fornecidos através da utilização do Serviço. 
O Conteúdo no Serviço, e as marcas registradas, marcas de serviço e logos ("Marcas") no Serviço, 
são de propriedade do FazGame ou licenciados para FazGame ou de terceiros, sujeitos a direitos 
autorais e outros direitos de propriedade intelectual nos termos da lei 9279/1996.  
 
3 . REQUISITOS DE CADASTRO; LIMITAÇÃO DE IDADE  
Ao solicitar o cadastro para utilizar o Serviço, você declara e garante que tem o direito e 
capacidade para celebrar este TU e se comprometer a respeitar por todos os TU e condições 
deste instrumento. Devido à restrição do armazenamento e utilização de informações pessoais, 
menores de idade somente podem utilizar o serviço se aceito por seu pai, sua mãe ou qualquer 
outro responsável, que será essencialmente responsável por garantir a conformidade completa 
e adequada com os TU, incluindo qualquer obrigação de pagamento. Pelo presente, autoriza-
nos a verificar suas representações e garantias aqui, e você reconhece que nos reservamos o 
direito, mas não a obrigação, de verificar tais representações e garantias, e tomar medidas 
consideradas adequadas a nosso exclusivo critério, incluindo, mas não nos limitado a, encerrar 
o seu direito de usar o serviço, desde que determinado, em nossa  



 
 
opinião, que você violou qualquer representação ou garantia ou de qualquer outra disposição 
deste TU.  
 
Crianças menores de 13 anos 
 
A Lei de Privacidade e Proteção de Crianças on-line ("COPPA") exige que os provedores de 
serviços on-line obtenham o consentimento dos pais antes de coletar conscientemente 
informações pessoais identificáveis on-line de crianças menores de 13 anos. Onde a escola, 
distrito e / ou professor concordaram (através dos termos descritos no parágrafo seguinte) para 
obter o consentimento dos pais para que a criança use os Serviços e divulgue informações 
pessoais para nós ou quando o pai ou o tutor legal de uma criança consentiu que a criança possa 
usar os serviços. Se você é um estudante com menos de 13 anos, por favor, não envie qualquer 
informação pessoal sobre você para nós se sua escola, distrito e / ou professor não obteve esse 
consentimento prévio de seus pais ou tutores ou se seus pais ou tutores não o assinaram o 
consentimento para utilizar o Serviço e, por favor, não envie quaisquer informações pessoais 
que não o que lhe solicitamos em relação aos Serviços. Se soubermos que recolhemos 
informações pessoais de um aluno com menos de 13 anos, sem que o consentimento dos pais 
seja obtido por seus pais, responsáveis, escola, distrito e / ou professor, ou se nós verificarmos 
que um aluno menor de 13 anos nos forneceu informações pessoais além do que solicitamos 
dele ou dela, vamos excluir essa informação o mais rápido possível. Se você acredita que um 
aluno menor de 13 anos pode ter nos fornecido informações pessoais em violação deste 
parágrafo, entre em contato conosco em info@fazgame.com.br. 
 
Se você está se inscrevendo para este serviço e cria contas em nome do (s) estudante (s), você 
representa e garante que você é (a) um professor ou administrador da escola ou de outra forma 
autorizada por uma escola ou distrito para se inscrever em nome dos alunos Ou (b) o pai de tal 
(s) estudante (s). Se você é uma escola, distrito ou professor, você declara e garante que é o 
único responsável pelo cumprimento da COPPA, ou seja, deve obter consentimento prévio por 
escrito de todos os pais ou responsáveis cujos filhos menores de 13 anos estarão acessando os 
Serviços. Ao obter o consentimento, você deve fornecer aos pais e responsáveis esses Termos. 
Você deve manter todos os consentimentos em arquivo e fornecê-los para nós, se solicitá-los. 
Se você é um professor, você representa e garante que você tem permissão e autorização de 
sua escola e / ou distrito para usar os Serviços como parte de seu currículo, e para fins de 
cumprimento da COPPA, você representa e garante que está entrando nesses Termos em nome 
de sua escola e / ou distrito. 
 
Você representa e garante que você é maior de idade para formar um contrato vinculativo (ou, 
se não, você recebeu a permissão de seus pais ou tutores para usar os Serviços e conseguiu que 
seus pais ou tutores concordassem com estes Termos em seu nome, Descrito anteriormente, e 
também concordar com estes Termos e em seu próprio nome). Se você concordar com estes 
Termos em nome de uma organização ou entidade (por exemplo, se você for um administrador 
concordando com estes Termos em nome de seu distrito), você declara e garante que está 
autorizado a concordar com estes Termos em Nome da entidade e vinculá-los a estes Termos. 
Você também certifica que está legalmente autorizado a usar e acessar os Serviços e assumir 
total responsabilidade pela seleção, uso e acesso aos Serviços.  
 
 
Crianças menores de 18 anos 



 
 
 
Se você tem 13 anos de idade ou mais, mas ainda não tem 18 anos de idade, você só pode usar 
o Site e os Serviços com o consentimento de seus pais ou responsável legal. Você deve rever 
estes Termos com seu pai ou responsável para certificar-se de que você e seu pai ou tutor 
compreendem os Termos. Os seus pais e responsáveis legais concordam em assumir total 
responsabilidade e responsabilidade por seus atos e omissões em conexão com o uso do Site e 
Serviços. 
 
4 . PROTEÇÂO DOS DADOS 
O FazGame não coleta dados pessoas de usuários com o perfil ´Aluno´.  
 O FazGame coleta dados de endereço de email dos usuários com perfil ´Monitor´, ´Professor 
Autor´ e ´Administrador da Instituição´. Esses dados são utilizados para comunicação com os 
usuários deste perfil, abrangendo as áreas de marketing, comercial e novas funcionalidades do 
produto. Este TU autoriza o FazGame a realizar contato com os usuários do perfil Monitor´, 
´Administrador da Instituição´ e ´Professor autor´, através do seu endereço de email. 
O FazGame coleta dados privados de uso da plataforma pelos usuários das instituições, como 
tempo de uso, funcionalidades utilizadas e resultados dos games jogados. Estes dados são 
sigilosos, utilizados para avaliação e melhoria da plataforma tecnológica, e também 
disponibilizados em relatórios para as instituições contratantes. Nossos mecanismos de 
segurança não permitem que os dados privados de uma instituição sejam acessados por outras 
instituições. 
 
 
5 . CONTEÚDO FORNECIDO A VOCÊ  
O conteúdo é fornecido a você COMO ESTÁ. Você pode acessar o Conteúdo para sua informação 
e uso pessoal exclusivamente dentro da funcionalidade fornecida do Serviço e conforme 
permitido nestes Termos de Uso. Você não deverá copiar, reproduzir, distribuir, transmitir, 
exibir, vender, licenciar, ou explorar qualquer Conteúdo para quaisquer outros fins sem o prévio 
consentimento por escrito da FazGame ou respectivos licenciadores do conteúdo, que possuem 
todos os direitos referentes ao serviço e ao seu conteúdo e estes não foram concedidos 
expressamente a terceiros. Você entende que ao utilizar o Serviço, você estará exposto ao 
Conteúdo de uma variedade de fontes, e que o FazGame não é responsável pela precisão, 
utilidade, segurança ou direitos de propriedade intelectual relacionados a esse Conteúdo.  
 
6 . CONTEÚDO FORNECIDO POR VOCÊ  
Você pode enviar Conteúdo para o Serviço e entende que o FazGame não garante a 
confidencialidade em relação a qualquer Conteúdo que você enviar. Você será o único 
responsável por seu próprio conteúdo e as consequências da apresentação e publicação de seu 
Conteúdo no Serviço. Você afirma, declara e garante que possui ou tem as licenças necessárias, 
direitos, autorizações e permissões para publicar o conteúdo que você enviar, e você licencia 
para o FazGame todas as patentes, marcas, segredos comerciais, direitos autorais ou outros 
direitos de propriedade referentes ao Conteúdo para publicação no Serviço de acordo com estes 
Termos de Serviço. Você mantém todos os seus direitos de propriedade sobre o seu conteúdo. 
No entanto, ao enviar conteúdo para o FazGame, você decide conceder ao FazGame uma licença 
mundial, não exclusiva, livre de royalties , licença sublicenciável e transferível para usar, 
reproduzir, distribuir, preparar trabalhos derivados, exibir e executar o Conteúdo em conexão 
com o Serviço e o FazGame (e seus sucessores e afiliados), inclusive , sem limitação, para a 
promoção e redistribuição parcial ou total do Serviço (e trabalhos derivados ) em qualquer 



 
 
formato de mídia e através de qualquer canal de mídia. Você também concede a cada usuário 
do Serviço uma licença não-exclusiva para acessar o seu conteúdo através do Serviço, e para 
usar, reproduzir, distribuir, exibir e executar tal Conteúdo conforme permitido através da 
funcionalidade do serviço e no âmbito deste TU. Você pode remover conteúdos de jogos 
enviados para o Serviço através de funcionalidades no serviço. Você entende e concorda, porém, 
que o FazGame possa manter, mas não exibir, distribuir ou realizar cópias de servidores de seus 
jogos que foram removidos ou excluídos. Os comentários feitos sobre conteúdos de outros 
usuários, que você enviar ao Serviço, são perpétuos e irrevogáveis, desde que não ofensivos. 
Você também concorda que o Conteúdo que você enviar para o serviço não irá conter material 
com direitos autorais de terceiros, ou material que está sujeito a outros direitos de propriedade 
de terceiros, a menos que tenha permissão do legítimo proprietário do material ou caso 
contrário, você esteja legalmente autorizado a publicar o material e ceder ao FazGame todos os 
direitos de licença aqui concedidos. Você também concorda que não vai enviar ao Serviço 
qualquer Conteúdo ou outro material que seja contrário às normas FazGame de Conduta, 
descritas no final deste TU, que podem ser atualizadas de tempos em tempos, ou contrário às 
leis e regulamentos locais, nacionais e internacionais aplicáveis. O FazGame reserva-se ao direito 
de decidir se o Conteúdo viola estes Termos de Serviço para fins que não constituam violação 
de direitos autorais em razões, tais como, mas não limitados a, pornografia, obscenidade, ou 
tamanho excessivamente grande do conteúdo. O FazGame pode, a qualquer momento, sem 
prévio aviso e a seu exclusivo critério, retirar tal conteúdo e / ou cessar o direito do usuário de 
utilizar o Serviço para a apresentação de tal material em violação desta TU.  
 
7 . COBRANÇA  
O FazGame atualmente não cobra dos usuários de conteúdo para acessar ou usar o serviço 
gratuito, no entanto, poderá, a qualquer momento e em nosso critério, optar por começar a 
cobrar taxas para uso de várias partes do Serviço e / ou para diferentes níveis de subscrição ou 
conta por Usuário de Conteúdo, desde que tal mudança seja informada aos seus usuários com 
antecedência de 15 dias e que você aceite e concorde com essa cobrança. O FazGame possui 
um acesso Premium cobrado das instituições e usuários contratantes. Este acesso contempla 
um conjunto de funcionalidades previsto contratualmente, bibliotecas gráficas e quantidade de 
publicações anuais de jogos e cenários. Este acesso será mantido enquanto o contrato da 
Instituição e do usuário com o FazGame estiver vigente e adimplente. Ao término da vigência, o 
FazGame poderá migrar a instituição ou usuário para o modelo de licenciamento gratuito ou 
renovar o plano premium por igual período, de forma automática. Os pacotes de licenciamento 
do FazGame e respectivos preços podem ser alterados a qualquer momento durante a vigência 
do contrato, e não irão gerar alteração nos contratos vigentes, respeitando as cláusulas de 
reajuste mínimo após 1 ano pelo índice IGP-M.  
 
8. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA  
Você concorda em utilizar o Serviço de forma a não violar nossas normas de conduta publicadas 
no final do TU, alteradas de tempos em tempos. Em particular, você não poderá (i) usar o Serviço 
de uma maneira que faria com que você ou nós violássemos qualquer lei local, estadual, nacional 
ou internacional, incluindo quaisquer regras e regulamentos, requisitos, procedimentos ou 
políticas em vigor relativos ao Serviço e quaisquer leis de exportação, regras e regulamentos; (ii) 
interferir ou interromper o Serviço ou tomar qualquer medida para interferir ou comprometer 
quaisquer medidas de segurança com relação ao Serviço ou quaisquer dados ou arquivos 
transmitidos, processados ou armazenados no ou através do Serviço.  
 



 
 
9. DIREITOS AUTORAIS  
É nossa política responder a avisos de suposta violação de direitos autorais, conforme a lei de 
propriedade intelectual aplicáveis e encerrar as contas de infratores reincidentes. Você se 
compromete a responder por todos e quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 
FazGame e a terceiros, tais como titulares de marcas, patentes, logos, design, imagens, dentre 
outros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual e 
direitos autorais, sobretudo, plágio, devendo se sub-rogar em toda e qualquer obrigação ou 
ônus opostos em face desta. Você responde de forma exclusiva civil e penalmente por qualquer 
reclamação de terceiros em relação à autoria do das imagens e demais direitos autorais 
utilizados por você ilicitamente isentando o FazGame de qualquer indenização que venha a ter 
de arcar por culpa ou dolo seu.  
Os textos, imagens, áudios, logotipos, slogans, marcas e expressões de propagandas, domínio, 
nomes comerciais, obras intelectuais e softwares produzidos para este site são de exclusiva 
titularidade do FazGame ou de seus parceiros sendo vedado o seu uso a você em desacordo com 
este Termo. Você poderá utilizar e reproduzir textos, imagens, fotografias, áudios, logotipos, 
slogans, marcas, expressões de propagandas, nomes comerciais e obras intelectuais de 
terceiros, somente por autorização expressa dos mesmos. Esta autorização deve ser conferida 
por você ao FazGame com o simples envio e/ou upload de arquivos no Site, restando 
estabelecido que houve licenciamento a título GRATUITO e por PRAZO INDETERMINADO, no 
território brasileiro e em todos os países do mundo, sobre os direitos patrimoniais sobre textos, 
imagens, fotografias e outras obras. A prática de ato que viole os direitos autorais, através da 
utilização imprópria e/ou ilícita, dos conteúdos fornecidos através deste instrumento, implica 
na responsabilidade direta de sua, quem responderá civil, criminal e administrativamente, na 
forma da lei, pelos atos ilícitos que cometer e praticar. O FazGame poderá praticar todos os atos 
permitidos por lei, com a finalidade de proteger os direitos autorais próprios e de terceiros, 
incluindo a adoção de mecanismos restritivos de acesso.  
 
10. INDENIZAÇÃO  
Você concorda em não responsabilizar a nossa empresa , bem como nossas subsidiárias, 
afiliadas, diretores, agentes, comarca, outros parceiros e funcionários em decorrência de 
demandas judiciais de terceiros e indenizando-nos ou ressarcindo-nos de passivos relacionados 
a danos, acordos, penalidades, multas, custos e despesas (incluindo, honorários advocatícios e 
custas judiciais) sofridos por nós, devidos ou resultantes de dados ou conteúdo enviados por 
você, bem como de publicação , transmissão ou comunicação através do serviço bem como o 
mau uso do mesmo, sem prejuízo de violação causada por você de quaisquer direitos de 
terceiros.  
 
11. ISENÇÕES E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
O serviço é fornecido "como está", sem garantias de qualquer tipo incluindo garantias de 
comercialização, adequação a um determinado fim ou não violação de propriedade intelectual. 
A lei aplicável poderá não permitir a exclusão de garantias implícitas, e esta exclusão pode não 
se aplicar a você. Em hipótese alguma, nós, os nossos fornecedores ou terceiros seremos 
responsáveis por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, os resultantes de perda de lucro, 
perda de dados ou interrupção de negócios) decorrentes do uso, impossibilidade de uso ou dos 
resultados de uso do serviço, com base em garantia, contrato, recurso ou qualquer outra  



 
 
tese legal, tendo ou não sido avisados da possibilidade de tais danos. As leis aplicáveis podem 
não permitir a exclusão ou limitação de danos emergentes ou lucros cessantes, logo as 
limitações ou exclusões podem não se aplicar a você.  
 
12. Alterações ao serviço: RESCISÃO  
Certas disposições do presente TU podem ser substituídas por termos ou avisos legais 
expressamente designados ou localizados em partes específicas do serviço. Podemos, a 
qualquer tempo, modificar o Serviço, ou parar (permanente ou temporariamente) de fornecer 
o Serviço (ou qualquer funcionalidade dos Serviços) a você, a nosso critério e por qualquer 
motivo e com aviso prévio com antecedência mínima de 5 dias, respeitando a vigência dos 
contratos, (mantido o compromisso de atendimento dos contratos de acesso premium 
vigentes), sem responsabilidade perante você ou qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, se 
acreditarmos que você violou ou pode violar qualquer disposição deste TU, ou se a prestação 
do serviço para você for, em nossa opinião, não mais comercialmente viável. Após a rescisão, o 
disposto nestes Termos de Uso continuará em vigor, mas você não será mais capaz de usar o 
serviço. A rescisão não irá liberá-lo de responsabilidade por violação ocorrida antes da rescisão, 
sem prejuízo do disposto na cláusula 15.  
 
13 . ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO PRESENTE TU: ASSINATURAS ELETRÔNICAS  
Podemos desejar fazer alterações neste TU ao longo do tempo para atualizá-lo, por exemplo, 
para adicionar referências a diferentes produtos e serviços, ou para assegurar o pagamento pelo 
uso do serviço. Podemos especificar termos alterados ou atualizados que se aplicam ao uso do 
serviço após a data de vigência de tal alteração ou atualização, e vamos fazer uma nova cópia 
deste TU disponível para você e podemos exigir que você a aceite como uma condição para a 
prestação continuada do serviço para você. Além disso, o uso continuado do Serviço após o 
recebimento de tais termos alterados constituirá em sua concordância com os termos alterados. 
Qualquer modificação, alteração ou renúncia de qualquer disposição deste TU será eficaz se por 
escrito e assinado ou aceito eletronicamente pela parte contra a qual a modificação, alteração 
ou renúncia será declarada. De acordo com todas as leis, regulamentos, regras, decretos ou 
outras leis, você concorda com a utilização de assinaturas eletrônicas, contratos, ordens e outros 
registros e entrega eletrônica de avisos, políticas e registros de transações iniciadas ou 
concluídas por meio do Serviço. Além disso, você renuncia a quaisquer direitos ou exigências, 
segundo quaisquer leis, regulamentos, regras, decretos ou outras leis de qualquer jurisdição, 
que requerem uma assinatura ou entrega ou a retenção de registros não eletrônicos originais.  
 
14 . GERAL  
Nós administramos o serviço de nossos escritórios no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nós não 
garantimos que o Serviço seja apropriado ou disponível para uso fora do Brasil, e acesso ao 
serviço a partir de territórios onde seu conteúdo possa ser considerado ilegal e proibido. Você  



 
 
não pode usar ou exportar o Serviço ou materiais encontrados dos mesmos, ou qualquer cópia 
ou adaptação em violação de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, incluindo, sem 
limitação às leis de exportação do Brasil e regulamentos. Se você optar por acessar o Serviço de 
fora do Brasil, você o faz por sua própria iniciativa e é responsável pelo cumprimento das leis 
locais aplicáveis. Este TU será regido e interpretados de acordo com as leis do Brasil sem dar 
efeito a quaisquer princípios de conflitos de leis. Você e nós concordamos em submeter-nos ao 
foro judicial da capital do Rio de Janeiro para resolver quaisquer questões legais resultantes 
deste TU.  
 
15 . ENTRAR EM CONTATO COM O FAZGAME  
Se você tem alguma dúvida sobre este TU, ou nossas práticas de conduta ou o Serviço você pode 
entrar em contato por meio do seguinte email: contato@fazgame.com.br. O uso não autorizado 
de nosso serviço é uma violação dos Termos de Uso, podendo resultar na rescisão imediata do 
direito de usar o serviço, e pode também violar a lei e sujeitá-lo a penalidades criminais ou civis, 
sem prejuízo do disposto na cláusula 12.  
 
16. NORMAS DE CONDUTA Você concorda em NÃO utilizar o Serviço para:  
 
a. Coleta de Informações  
Coletar qualquer informação ou comunicação sobre os usuários do Serviço ou terceiros pelo 
monitoramento, interdição ou interceptação de qualquer processo de comunicação ou iniciado 
pelo Serviço ou através do desenvolvimento ou utilização de qualquer software ou qualquer 
outro processo ou método que envolva ou auxilie na prática de qualquer uma dos anteriores.  
 
b . Direitos de propriedade e de divulgação indevida  
Transmitir, acessar ou comunicar quaisquer dados que violem qualquer patente, marca 
registrada, segredo de negócios, comercial, direitos autorais ou outros direitos de propriedade 
de terceiros, incluindo os nossos , ou remover quaisquer avisos de propriedade do Serviço; ou, 
, transmitir, acessar ou comunicar quaisquer dados que você não tem o direito de transmitir sob 
qualquer lei ou sob relações contratuais ou fiduciárias (tais como informações privilegiadas, e 
confidenciais recebidas ou divulgadas como parte das relações de emprego ou contrato de 
confidencialidade); transmitir ou comunicar quaisquer dados ou conteúdo que sejam ilegais, 
prejudiciais, ameaçadores, abusivos, ofensivos, difamatórios, vulgares, obscenos, invasivos de 
privacidade de outrem, ou censuráveis.  
 
c . Os vírus e outras perturbações  
Transmitir ou comunicar quaisquer dados que contenham vírus ou qualquer outro código de 
computador, arquivos ou programas projetados para interromper, destruir ou limitar a 
funcionalidade de qualquer software, hardware ou equipamento de telecomunicações ou 
interferir ou interromper o Serviço ou a nossa operação de sistemas relacionados, ou  



 
 
modificar, apagar ou danificar qualquer informação contida no computador de qualquer 
usuário.  
 
d . Falsa representação  
Representar qualquer pessoa ou entidade ou declarar falsamente ou deturpar sua filiação com 
uma pessoa ou entidade, ou forjar cabeçalhos ou manipular identificadores, a fim de disfarçar a 
origem de todos os dados transmitidos para outros usuários , incluindo intencionalmente a 
disponibilização de arquivos ou dados " falsos " ou arquivos ou dados com qualquer tipo de 
informação concebido para classificar erroneamente o verdadeiro conteúdo de um arquivo ou 
que se destina a induzir a erro o destinatário do arquivo.  
 
e. Comprometer Medidas de Segurança  
Tomar todas as medidas para interferir ou comprometer quaisquer medidas de segurança com 
relação ao Serviço ou quaisquer dados ou arquivos transmitidos, processados ou armazenados 
no ou através do Serviço, ou acessar o nosso Serviço por quaisquer outros meios através das 
interfaces que oferecemos para utilização.  
 
f . Conformidade com as Leis  
Intencionalmente ou não, violar qualquer legislação aplicável local, estadual, nacional ou 
internacional, incluindo quaisquer regras e regulamentos de qualquer bolsa de valores, as leis, 
regras ou regulamentos aplicáveis para e-mails comerciais, todas as regras, regulamentos, 
requisitos, procedimentos ou políticas em vigor de tempos em tempos relativos ao Serviço e 
quaisquer leis de exportação regras e regulamentos.  
 
g . Prejudicar aos outros  
Prejudicar menores de qualquer forma; "perseguir " ou assediar outras pessoas. Não obstante 

o acima exposto, o FazGame concede aos operadores de motores de busca públicos direito para 

copiar materiais do site com o único propósito de, e apenas na medida do necessário para a 

criação de índices pesquisáveis publicamente disponíveis dos materiais, mas não caches ou 

arquivos de tais materiais. O FazGame reserva-se ao direito de revogar essas exceções tanto de 

forma geral como em casos específicos. 


