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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO VINCULANTES
Estes Termos e Condições se aplicam a sites, software e serviços interativos (doravante
individualmente um “Serviço” e coletivamente os “Serviços”) de propriedade ou operados
pelo Tipspace e suas possíveis subsidiárias e afiliadas. Ao se registrar em uma conta e/ou
tornar-se membro para a participação em qualquer recurso, jogo ou torneio oferecido no
Tipspace, você confirma seu conhecimento e concordância com as mais atuais versões
destes termos e condições (T&C), que podem ser acessadas a partir do site tipspace.gg. O
Tipspace pode modificar estes T&C a qualquer momento, sem aviso prévio. Você é
responsável por revisá-los periodicamente para quaisquer modificações. Seu uso
continuado do site e software após tais modificações significa que você aceita as
modificações. Termos adicionais podem ser aplicados ao seu uso de qualquer serviço,
incluindo regras de concurso e elegibilidade. Forneceremos estes termos a você ou os
publicaremos nas páginas do site para os quais eles se aplicam; eles são incorporados a
priori nestes T&C. Se houver um conflito entre estes T&C e quaisquer termos adicionais que
se apliquem a um determinado serviço, os termos adicionais serão aplicáveis. Os títulos das
seções usados nestes Termos são puramente para conveniência e não trazem nenhum
efeito legal ou contratual. Conforme estabelecido em mais detalhes abaixo, O TIPSPACE
RESERVA-SE O DIREITO DE IMEDIATAMENTE SUSPENDER E/OU ENCERRAR A
CONTA DE QUALQUER MEMBRO QUE VIOLAR, OU QUE O TIPSPACE ACREDITE
RAZOAVELMENTE QUE POSSA ESTAR VIOLANDO ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, A
QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO. Observe que, se a conta de um membro for
encerrada devido a uma violação dos T&C, o Tipspace se reserva o direito de bloquear o
saldo da conta do membro para reembolsar os usuários prejudicados por tais atos,
liberando o valor restante para saque no momento seguinte. Se qualquer disposição destes
termos e condições for considerada inválida por qualquer tribunal de jurisdição competente,
a ilegalidade dessa disposição não afetará a aplicabilidade das demais disposições, que
continuarão a ter pleno vigor e efeito.
 
LEIS APLICÁVEIS E LITÍGIOS
Estes termos e condições serão regidos e interpretados de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil. As disputas decorrentes destes termos e condições estarão sujeitas à
jurisdição exclusiva dos tribunais brasileiros onde a reclamação for apresentada. No
entanto, mantemos o direito de instaurar processos contra você por qualquer tentativa ou
violação real destes termos e condições em seu país de residência, registro ou negócio, ou
em qualquer outro país relevante. Ao se registrar em uma conta e/ou participar de qualquer
desafio ou torneio oferecido no Tipspace, você concorda que qualquer disputa que não
possa ser resolvida entre as partes será resolvida individualmente, sem recorrer a qualquer
forma de ação coletiva. Você também concorda que qualquer ação legal decorrente de
qualquer disputa deverá prosseguir apenas nos tribunais brasileiros ou conforme
determinado por nós, e você se submete à jurisdição de tais tribunais para fins de litígio.
Não garantimos que este software seja operado de acordo com as leis ou regulamentos de,
ou governado por, outras nações. Ao usar os serviços e participar das atividades do
software, você certifica que atende à idade e outros requisitos de qualificação para tal
atividade, conforme estabelecido nos T&C. Se você não atender à idade e outros requisitos
de elegibilidade, interrompa o uso do software imediatamente. Se qualquer disposição
destes Termos for, por qualquer motivo, inválida e/ou inexequível, conforme determinado em
um Tribunal apropriado com jurisdição adequada, as demais disposições continuarão
válidas e aplicáveis em toda a extensão da lei. O usuário concorda em substituir uma
disposição ilegal e/ou inexequível por uma disposição válida e/ou exequível que mais se



relacione com a intenção e o efeito econômico da disposição inválida e/ou inexequível, que
deverá ser interpretada mais favoravelmente, quando possível, ao benefício da Empresa.
 
SEPARABILIDADE
Se qualquer parte dos Termos e Condições for considerada nula ou inexequível, essa
disposição será considerada separável dos Termos e Condições e não afetará a
aplicabilidade das disposições restantes.
 
ELEGIBILIDADE PARA REGISTRO
O registro de uma conta é nulo onde for proibido. Este software destina-se exclusivamente a
usuários com 18 anos de idade ou mais. Ao usar qualquer um dos serviços ou do site, você
declara e garante que tem 18 anos ou mais e que concorda e cumpre todos os termos e
condições descritos neste documento.
 
ELEGIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS
Para se registrar e/ou participar de qualquer competição no software, um indivíduo deve:
1. ser pessoa física, maior de 18 anos, com endereço de e-mail cadastrado e aprovado
pelo software;
2. estar fisicamente localizado em um território que não proíba a participação nos desafios
e nas competições do software;
3.    sempre cumprir estes T&C.
 
PROVA DE ELEGIBILIDADE
O Tipspace pode, a qualquer momento, exigir que qualquer membro forneça prova de
elegibilidade ao software para verificar a legalidade do acesso. Cada membro reconhece e
aceita esta condição, como medida razoável para garantir a segurança do sistema. Além
disso, cada membro deverá fornecer identificação adequada e prova de elegibilidade antes
de receber um prêmio ou seu processamento pelo Tipspace de qualquer solicitação de
prêmio. Os participantes podem, à sua vontade, pré-registrar sua identificação a qualquer
momento antes de enviar uma solicitação de prêmio. A FALHA EM FORNECER
EVIDÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E/OU ELEGIBILIDADE DE FORMA SATISFATÓRIA AO
TIPSPACE RESULTARÁ NA SUSPENSÃO E/OU ENCERRAMENTO DA CONTA DO
MEMBRO.
 
INFORMAÇÕES REQUERIDAS
Quando do registo e/ou durante o processamento de upgrades de conta, é obrigado a
fornecer as seguintes informações e com o respectivo comprovativo por documento oficial
ou que os costumes da lei considerem suficientes:
●       Nome completo
●       Endereço de email
●       Número de telefone
●       Data de nascimento
●       Nome de usuário
●       Senha
●       Documento de identificação (RG, CPF ou semelhantes)
●       Informações relacionadas aos jogos (como nome de usuário)

DADOS PESSOAIS
Considerando que, para disponibilizar o software para os usuários, o Tipspace precisa
acessar dados pessoais, e em respeito às regras e outras disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 ou “LGPD”), criamos um Aviso de Privacidade (que
pode ser acessado no link: https://www.tipspace.gg/politica-de-privacidade.pdf),
descrevendo com detalhes a forma como o Tipspace utiliza e protege tais informações,
além de especificar quais são os direitos do usuário em relação aos seus dados pessoais.

https://www.tipspace.gg/politica-de-privacidade.pdf


 
IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO E VERIFICAÇÃO
O Tipspace se esforça para cumprir voluntariamente as normas locais e internacionais para
monitorar sinais de atividades ilegais. Promovemos a implementação efetiva de medidas

legais, regulatórias e operacionais de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do
terrorismo e outras. Implementamos procedimentos para os usuários a fim de controlar e
prevenir qualquer atividade ilegal. Observe que seus dados podem ser verificados contra
sanções e quaisquer outras aplicáveis. Para obter mais informações sobre nossos padrões
de identificação e verificação de usuários do serviço, entre em contato conosco diretamente.
 
IDONEIDADE DE INFORMAÇÕES
No que diz respeito ao uso do software, você concorda em:
a) fornecer informações precisas, atuais e completas sobre você, conforme solicitado por
quaisquer formulários de registro no site e sistema (“Dados de Cadastro'');
b)    manter a segurança de sua senha e identificação;
c) manter e atualizar prontamente os Dados Cadastrais, e quaisquer outras informações
que você fornecer ao Tipspace, de forma que estejam sempre corretas, atuais e completas;
d) ser totalmente responsável por todo o uso de sua conta e por quaisquer ações que
ocorram usando sua conta. O envio consciente de informações incompletas ou imprecisas,
ou a falha em atualizar e manter informações atuais, completas e precisas pode resultar,
sem limitação, no encerramento imediato de sua conta.
 
LEIS LOCAIS
Você está sujeito a todas as leis da província, estado e/ou país em que reside e de onde
acessa os Serviços, e é o único responsável por obedecer a essas leis. Você concorda que
o Tipspace não é e não pode ser responsabilizado se as leis aplicáveis a você restringirem
ou proibirem a sua participação. Não garantimos que os materiais, serviços ou informações
à venda no software sejam apropriados ou disponíveis para uso fora da República do Brasil.
É proibido acessá-lo a partir de territórios onde seu conteúdo seja ilegal. Se você acessar o
software de locais fora da República do Brasil, você o fará por sua conta e risco (você é
responsável pelo cumprimento das leis locais).
 
LIMITAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Para participar das atividades oferecidas no software, você pode estabelecer apenas uma
conta por pessoa. O Tipspace reserva-se o direito de monitorar todas as atividades,
incluindo, sem limitação, qualquer esforço para estabelecer várias contas; caso ele
descubra que você abriu mais de uma conta por pessoa todas as contas adicionais serão
fechadas sem aviso prévio e a violação continuada resultará no encerramento de qualquer
e, ou, todas os suas contas. O software também se reserva o direito de negar o acesso a
qualquer pessoa, incluindo, mas não se limitando a, aqueles jogadores que usam servidores
proxy e/ou endereços IP residentes em determinadas áreas geográficas.
 
CONTA DE USO APENAS INDIVIDUAL E INTRANSFERÍVEL
Você, como titular de sua conta, é o único responsável por todas as obrigações e, ao
cumprir estes T&C, tem direito a todos os benefícios decorrentes. Você não pode permitir
que qualquer outra pessoa acesse sua conta, acesse o software, aceite quaisquer ganhos
ou participe de qualquer partida usando as informações de sua conta. Sua conta não é
transferível para qualquer outra pessoa. Todas as atividades realizadas na conta de um
membro serão consideradas como feitas por esse membro.
 
VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO E ABUSO DE RESPONSABILIDADE
Qualquer membro que exiba comportamento que possa ser interpretado como uso de
métodos injustos no software, incluindo, mas não limitado a: abertura e/ou utilização de
várias contas; o uso de software ou hardware não autorizado ou alterado para auxiliar o



jogo; jogo ruim intencional em certos jogos para obter uma vantagem competitiva mais
ampla; assédio de outros participantes; postagem de material ofensivo; qualquer violação
destes T&C; qualquer violação ou tentativa de violação da segurança de sua conta ou do
software (coletivamente, “Abuso”); estará sujeito a sanção imediata (conforme determinado
pelo Tipspace a seu exclusivo critério), até e incluindo, encerramento da conta e bloqueio de
acesso ao sistema e, no caso de qualquer outra atividade ilegal, divulgação às autoridades
competentes e ação legal a critério exclusivo do Tipspace.

ATIVIDADES PROMOCIONAIS
Ao se registrar em uma conta, você concorda que o software pode exibir seu nome de
usuário, dados e estatísticas de jogo, registros de torneios e qualquer outra informação
sobre sua atividade de jogo.
 
CONTEÚDOS POSTADOS POR USUÁRIOS
Você é o único responsável pelas fotos, perfis (incluindo seu nome, imagem e/ou
equivalentes), mensagens, notas, texto, informações, músicas, vídeos, anúncios, listagens e
outros conteúdos que você enviar, publicar ou exibir (doravante , “postar”) através ou sobre
o Tipspace, ou transmitir ou compartilhar com outros usuários. Você não pode postar,
transmitir ou compartilhar o conteúdo do usuário que você não criou ou que você não tenha
permissão para postar. Você entende e concorda que o Tipspace pode, mas não é obrigado
a, revisar os seus perfis nas redes sociais e pode excluir ou remover (sem aviso prévio)
qualquer comentário do usuário a seu exclusivo critério, por qualquer motivo que, a critério
exclusivo da Empresa viole este Contrato, ou que possa ser ofensivo, ilegal ou que possa
violar os direitos, prejudicar ou ameaçar a segurança dos usuários ou de outras partes. O
Tipspace não afirma qualquer propriedade sobre os conteúdos de usuários; você mantém a
propriedade total de todo o seu conteúdo e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou
outros direitos de propriedade associados a ele.
 
TAXAS E LIMITES
Você pode saber mais sobre as taxas aplicáveis às transações usando o site do Tipspace.
Reservamo-nos o direito de revisar nossas taxas a qualquer momento, bem como atualizar
a página. A taxa de comissão pode variar dependendo do seu país. Para obter mais
informações sobre as taxas reais, consulte a página tipspace.gg. O histórico de transações
e despesas incorridas podem ser vistos em sua conta. Antes de realizar transações e
operações dentro do software e/ou do lado de parceiros e provedores terceiros, os usuários
devem conhecer as taxas aplicáveis e, em cada caso, concordar em realizar a transação.
Você aceita e concorda que é o único responsável pelo pagamento de taxas estabelecidas
por parceiros e provedores terceiros no software, e renuncia aos direitos de reivindicações a
nós em caso de cobrança de taxas estabelecidas por eles.

COMPETITIVIDADE
Cada membro reconhece que os resultados das partidas e torneios oferecidos no software
estão diretamente relacionados aos níveis de habilidade de cada membro participante. O
Tipspace não comenta, faz julgamentos ou analisa a probabilidade de um membro vencer o
outro. Os prêmios são créditos que são depositados diretamente nas contas dos
vencedores.
 
DETERMINAÇÃO DOS GANHADORES
Os resultados e vencedores de cada partida, desafio e competição oferecidos no software
serão determinados de acordo com as regras previamente estipuladas e tais determinações
são definitivas. Ao se registrar e/ou participar de qualquer partida ou competição, você
concorda em ficar vinculado a essas determinações.
 



PRÊMIOS
Os prêmios são concedidos a você em sua totalidade, já descontada a taxa da plataforma, e
todos os impostos nacionais, provinciais, estaduais e locais devidos em relação a quaisquer
prêmios concedidos são de sua exclusiva responsabilidade. O Tipspace reserva-se o direito

de reter uma parte predeterminada do prêmio como comissão. O resultado das partidas e
torneios oferecidos está diretamente relacionado ao número de participantes e ao nível de
habilidade de cada participante. O Tipspace não comenta e não faz declarações sobre as
suas chances ou de qualquer outro usuário de ganhar ou perder. Todos os prêmios
monetários são depositados diretamente como saldo na conta de usuário/carteira do
vencedor .

BÔNUS
Os bônus concedidos aos usuários em ações promocionais ou novos cadastros podem ser
utilizados exclusivamente para a entrada em partidas na plataforma ("tips") e em
circunstância alguma são transformados em moeda corrente do país, não podendo,
portanto, ser sacados através das carteiras digitais dos usuários. No entanto, os ganhos
advindos de vitórias em partidas cujas taxas de entrada foram pagas com o saldo de bônus
podem se transformar em moeda corrente e ser sacados através das mesmas carteiras
digitais.

PARTIDAS E MATCHMAKING
O Tipspace não participa de forma alguma em nenhuma partida. Ao aceitar uma solicitação
de partida (participando de um evento de matchmaking), você confirma expressamente que
leu e entendeu a natureza da partida e os termos sob os quais você participará. Depois de
entrar em uma partida por meio do matchmaking, você concorda em jogar a partida até o
fim com quaisquer companheiros de equipe ou oponentes correspondentes. O Tipspace
poderá determinar, a seu exclusivo critério, quando ele estará aberto para emissão ou
participação de novos matches.

CONDUTA DE USUÁRIO
Você entende que, exceto para programas de publicidade oferecidos por nós, o software
está disponível apenas para seu uso pessoal e não comercial. Você garante e concorda que
nenhum material de qualquer tipo enviado por meio de sua conta ou postado, transmitido ou
compartilhado por você ou por meio do software violará ou infringirá os direitos de terceiros,
incluindo direitos autorais, marca registrada, privacidade, publicidade ou outros direitos
pessoais ou de propriedade; ou conter material calunioso, difamatório ou ilegal. Além disso,
você concorda em não usar o software para:

● Danificar, desativar, sobrecarregar ou prejudicar o mesmo;
● Usar scripts automatizados para coletar informações do sistema;
● Carregar, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar qualquer

conteúdo que consideremos prejudicial, ameaçador, ilegal, difamatório, infrator,
abusivo, inflamatório, assediante, vulgar, obsceno, fraudulento, invasivo da
privacidade ou dos direitos de publicidade, odioso, racial, etnicamente ou de outra
forma questionável;

● Carregar, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar quaisquer
vídeos que não sejam de natureza pessoal que: (i) sejam seus, (ii) sejam criados por
você ou (iii) sejam obras de arte ou animação originais criado por você;

● Registrar-se para mais de uma conta de usuário, para uma conta de usuário em
nome de um indivíduo que não seja você ou para uma conta de usuário em nome de
qualquer grupo ou entidade;

● Personificar qualquer pessoa ou entidade, ou fazer declarações falsas ou deturpar a
si mesmo, sua idade ou sua afiliação com qualquer pessoa ou entidade;



● Carregar, postar, transmitir, compartilhar ou disponibilizar qualquer material que
contenha vírus de software ou qualquer outro código de computador, arquivos ou
programas projetados para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de
qualquer software ou hardware de computador ou equipamento de
telecomunicações;

● Intimidar ou assediar;
● Carregar, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar conteúdo que

constitua, incentive ou forneça instruções para uma ofensa criminal, violar os direitos
de qualquer parte ou que de outra forma criar responsabilidade ou viole qualquer lei
internacional;

● Usar ou tentar usar contas, serviços ou sistemas de terceiros sem autorização da
empresa, ou criar uma identidade falsa no software.

● Carregar, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar conteúdo que,
a critério exclusivo da empresa, seja questionável ou que restrinja ou iniba qualquer
outra pessoa de usar ou desfrutar do software, ou que possa expor a empresa ou
seus usuários a qualquer dano ou responsabilidade de qualquer tipo;

● Fornecer, publicar ou distribuir de outra forma conteúdo que seja difamatório,
ameaçador, provocativo, grosseiramente inflamatório, falso, enganoso, fraudulento,
impreciso, injusto, contendo exagero grosseiro ou reivindicações infundadas,
violando os direitos de privacidade de terceiros, injustificadamente prejudicial ou
ofensivo a qualquer indivíduo ou comunidade;

● Usar ou publicar, sem autorização, qualquer conteúdo protegido por lei (por
exemplo, direitos autorais, marca registrada, patenteado, patenteado por utilitário,
patenteado por design ou outras leis de propriedade intelectual (IP)); ou anunciar,
promover, oferecer ou distribuir quaisquer bens ou serviços protegidos por lei;

AVISO: QUALQUER VIOLAÇÃO DESTAS REGRAS QUE ENVOLVA CONDUTA
CRIMINOSA DE QUALQUER TIPO SERÁ ENCAMINHADA ÀS AUTORIDADES DE
APLICAÇÃO DA LEI POR NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA EMPRESA. É sua
responsabilidade determinar que seu cadastro em nosso software, incluindo o seu nome de
usuário, cumpram as condições acima. Se você encontrar algum conteúdo que viole estas
condições, por favor, notifique-nos por qualquer um dos meios de comunicação eletrônica
fornecidos.

REPORTANDO ABUSO
Se você deseja denunciar uma violação de nossa Política, encaminhe todas as evidências
de abuso para suporte@tipspace.gg. Por favor, faça isso com responsabilidade.
 
PERDA E SUSPENSÃO DE CONTA
O Tipspace está empenhado em tomar todas as medidas necessárias para evitar qualquer
hipótese que dê a um membro uma vantagem injusta sobre outro membro, bem como
garantir que o ambiente do Tipspace seja um local justo e agradável para jogar e se divertir.
Reservamo-nos o direito de tomar medidas imediatas em caso de descumprimento destes
T&C ou quaisquer outros termos ou políticas que regem o uso do software. Em caso de
violação de qualquer um desses termos e políticas, poderemos suspender ou revogar
contas de usuários, incluindo seus fundos, suas pontuações, confiscar os fundos em sua
conta para reembolsar membros prejudicados por tais atos, e/ou iniciar processos legais
contra os infratores. O Tipspace pode cooperar com autoridades legais e terceiros na
investigação de qualquer suspeita ou suposta irregularidade criminal ou civil. O software
também reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de tomar uma ou todas as etapas
descritas acima se determinar que: (i) você violou qualquer termo destes T&C; (ii) você está
participando de qualquer tentativa de fraudar o sistema por meio do uso de qualquer
método de pagamento, independentemente do resultado; (iv) você está participando de



qualquer tentativa de enganar outro membro por meio de conluio ou outras técnicas,
independentemente do resultado.

BANIMENTO E ENCERRAMENTO DE CONTA
O Tipspace se reserva o direito de encerrar sua conta, limitar ou proibir sua participação em
qualquer jogo ou torneio. Ao se registrar em uma conta e/ou participar de qualquer partida
ou torneio, você autoriza o software a acessar as informações de sua conta para investigar

reclamações ou outras alegações de abuso. Todas as competições ganhas (se houver)
podem ser anuladas a critério exclusivo do Tipspace. Qualquer pessoa cujo acesso tenha
sido suspenso ou encerrado não pode se registrar novamente ou acessar novamente o
sistema sem o consentimento prévio por escrito. Você é responsável por tudo o que é feito
em sua conta ou por meio de sua conta enquanto membro da plataforma.
 
TERMINAÇÃO
Você tem o direito de encerrar sua conta a qualquer momento entrando em contato com o
Suporte ao Cliente em suporte@tipspace.gg. O Tipspace responderá ao seu pedido dentro
do prazo médio de atendimento. Você continua a assumir a responsabilidade por todas as
atividades em sua conta até o fechamento.

ACORDO INTEGRAL
Estes Termos e Condições constituem o acordo integral entre o usuário e o provedor com
relação ao assunto aqui tratado e substituem todos os entendimentos ou acordos anteriores
ou contemporâneos, escritos ou verbais, relativos a tal assunto. Qualquer renúncia de
qualquer disposição dos Termos e Condições ou da Política de Privacidade só será efetiva
se por escrito e assinada pelo Provedor.

mailto:suporte@tipspace.gg

