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TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES DE USO DOS SERVIÇOS DA GAMERSWALLET 

 

Versão 3.0 – setembro de 2021 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

1.1. Este instrumento contém os termos gerais e condições de uso dos serviços da GamersWallet 

(“Termos de Uso”) que incluem a criação, utilização e encerramento da Conta GamersWallet e a 

utilização do Sistema GamersWallet (os “Serviços”). A plataforma GamersWallet é disponibilizada 

exclusivamente por meio da URL: www.gamerswallet.com.br. 

 

1.2. A GamersWallet é um serviço disponibilizado pela GAMERS MARKET LTDA., sociedade limitada, 

com sede no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, localizada na Avenida dos Parques 

nº 45, sala 1309 B, Tamboré, CEP 06544-300, e inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 43.181.893/0001-21. 

 

1.3. Ao marcar a opção “Li e estou de acordo com os Termos e Condições de Uso dos Serviços 

da GamersWallet” constante do formulário fornecido pela GamersWallet por meio da internet, o 

Usuário declara ter lido e aceito, sem reservas, todas as cláusulas e condições destes Termos de Uso. 

 

2. DEFINIÇÕES. 

 

2.1. As seguintes palavras e expressões, quando iniciadas por maiúscula neste Termos e Condições, 

terão os seguintes significados: 

 

(a) Cash-in Site Parceiro: consiste no depósito de fichas processado no site parceiro, mediante 

solicitação de depósito via caixa (Cashier) do site; 

(b) Cash-out Site Parceiro: consiste na retirada de fichas processada no site parceiro, mediante 

solicitação de saque via caixa (Cashier) do site. 

(c) Conta: cadastro do Usuário no Sistema GamersWallet através da qual o Usuário cria a sua 

carteira digital e tem acesso aos Serviços regulados nestes Termos de Uso; 

(d) CPF: significa o cadastro de pessoas físicas da Receita Federal do Brasil. 

(e) Depósito: refere-se à transferência de valores em Reais para carga de saldo na GamersWallet; 

(f) Fichas: itens virtuais que representam créditos dos jogadores em sites de jogos online; 

(g) Intermediação de Fichas: consiste no serviço de intermediação realizado via programa de 

computador da GamersWallet de compra ou venda de Fichas, em nome e por conta do Usuário, que 

outorga à GamersWallet todos os poderes necessários para a conclusão do referido negócio. 

(h) Marketplace: espaço gerenciado pela GamersWallet para intermediar transações de compra e 

venda de Fichas entre os Usuários que serão designados como Usuário Vendedor e Usuário Comprador; 
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(i) Pagamentos Massivos: Método de pagamento regulado pelo Banco Central para 

processamento de transações financeiras transnacionais; 

(j) Saque: refere-se à retirada de valores em Reais da GamersWallet para a conta bancária do 

Usuário; 

(k) Serviços: serviços a serem prestados pela GamersWallet ao Usuário, descritos nestes Termos de 

Uso; 

(l) Sistema GamersWallet: programa de computador de titularidade da GamersWallet que permite 

a transferência da titularidade de Fichas; 

(m) Sites Parceiros: São os sites parceiros da GamersWallet, onde as transações com a carteira digital 

são realizadas; 

(n) Usuário: pessoa física que se utiliza dos Serviços prestados pela GamersWallet.  

(o) Usuário Comprador: pessoa física que utiliza os Serviços de Intermediação de Fichas para 

comprar Fichas através da GamersWallet; 

(p) Usuário Vendedor: pessoa física que utiliza os Serviços de Intermediação de Fichas para vender 

suas Fichas através da GamersWallet. 

 

3. CADASTRO E RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO. 

 

3.1. Para utilizar nossos Serviços, o Usuário deverá primeiro fazer um cadastro para abrir uma Conta, 

registrando e submetendo seus dados em nosso site, bem como aceitar estes Termos de Uso e a Política 

de Privacidade. 

 

3.2. O Usuário deverá possuir CPF e endereço válido no Brasil.  

 
3.3. Indivíduos menores de 18 (dezoito) anos não podem ser Usuários da GamersWallet. Se 

tomarmos conhecimento de cadastros efetivados por indivíduos menores de idade, estes dados 

pessoais serão eliminados de nossas bases e o cadastro do indivíduo em questão será cancelado. 

 

3.4. O Usuário obriga-se a fornecer informações verdadeiras, atuais e completas quando de seu 

cadastro e deverá manter sempre atualizadas as referidas informações. A GamersWallet poderá requerer 

ao Usuário, a qualquer momento, informações e documentos para confirmar a veracidade dos dados 

informados, bem como entrar em contato com o Usuário para tais fins. A GamersWallet não se 

responsabiliza pelas informações prestadas por cada Usuário no momento de seu cadastro, sendo tais 

informações fornecidas sob exclusiva responsabilidade do Usuário. 

 

3.5. O fornecimento de informação falsa ou utilização indevida de dados de terceiros em nome 

próprio constitui crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro. Em qualquer desses casos, a 

GamersWallet poderá suspender ou cancelar definitivamente o acesso do Usuário em questão a todos 
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os Serviços e funcionalidades da GamersWallet, sem prejuízo das demais medidas que lhe sejam 

asseguradas pela legislação em vigor. 

 

3.6. Ao efetuar seu cadastro, o Usuário deverá criar um nome de usuário (“login”) e senha para 

acessar sua Conta na GamersWallet. O login e senha são pessoais e intransferíveis e não deverão ser 

informados pelo Usuário a quaisquer terceiros. Caso o Usuário tenha conhecimento de que qualquer 

terceiro teve acesso a seu login e senha, ou da ocorrência de qualquer uso ou acesso não autorizado de 

sua Conta na GamersWallet por terceiros, o Usuário deverá solicitar imediatamente a alteração de senha 

no próprio sistema da GamersWallet, através da opção “Segurança”, no menu principal, e comunicar o 

fato à GamersWallet. 

 

3.7. O Usuário responsabiliza-se pelas transações e pagamentos feitos em seu nome por terceiros, 

ainda que sem sua autorização, caso esses terceiros tenham, sem culpa exclusiva da GamersWallet, tido 

acesso à senha ou a outros dados do Usuário. 

 

3.8. A GamersWallet poderá, a seu exclusivo critério ou para atender obrigações regulatórias, 

requisitar documentos e informações adicionais para confirmar ou manter a Conta de qualquer Usuário, 

bem como verificar as transações realizadas. Caso a GamersWallet decida exercer essa faculdade em 

relação ao Usuário, a Conta desse Usuário poderá ser suspensa ou definitivamente cancelada caso o 

Usuário se recuse a prestar as informações ou a enviar os documentos requeridos ou, caso, ainda, se 

constate, a partir da análise de tais informações e documentos, que o Usuário inseriu informação falsa 

ou incompleta no momento de seu Cadastro ou durante a utilização dos Serviços da GamersWallet. 

 

3.9. A GamersWallet se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de Conta e de suspender 

ou cancelar Conta previamente aceita, a qualquer tempo, nos casos de: (i) violação de qualquer das 

disposições destes Termos de Uso; (ii) impossibilidade de verificação da identidade do Usuário ou 

constatação de falsidade em qualquer das informações por ele fornecidas; (iii) prática pelo Usuário de 

atos fraudulentos ou dolosos ou adoção de qualquer comportamento que, a critério da GamersWallet, 

seja incompatível com os objetivos do Site, com a urbanidade com outros Usuários ou com funcionários 

ou representantes da GamersWallet; (iv) prática pelo Usuário de atos que possam, de qualquer modo, 

causar danos a terceiros ou à GamersWallet ou (v) por desinteresse comercial. 

 

3.10. Caso a Conta de qualquer Usuário seja suspensa ou cancelada por quaisquer das razões 

previstas nestes Termos de Uso, todos os Serviços ainda não executados serão automaticamente 

cancelados. 

 

3.11. O Usuário não poderá alterar endereços de máquinas, números de IP (internet protocol) de rede, 

ou de e-mail, na tentativa de responsabilizar terceiros ou ocultar sua identidade ou autoria. Na hipótese 

de ocorrência dos casos aqui mencionados, a GamersWallet poderá disponibilizar a qualquer tempo às 

autoridades competentes toda e qualquer informação sobre as transações e sobre o Usuário, bem como 

cancelar sua Conta sem prévio aviso, respondendo o Usuário civil e penalmente pelos atos praticados. 
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4. CONTA DE USUÁRIO. 

 

4.1. A GamersWallet colocará à disposição do Usuário, através de meios digitais de transmissão de 

informações, seus serviços de criação, utilização e encerramento de Conta, para utilização de Reais, que 

permitem ao usuário realizar transações internas e externas específicas. 

 

4.2. A Conta é um sistema digital para transações que permite ao Usuário armazenar, depositar, 

enviar, receber e sacar os valores mantidos na Conta. Os valores mantidos na Conta não expiram.  

 

4.3. Os valores mantidos na Conta pertencem ao Usuário registrado como titular da Conta. A pessoa 

física titular da Conta possui todos os direitos referentes aos valores mantidos nela. 

 

4.4. O Usuário pode realizar as transações na sua Conta em qualquer momento, observadas as 

restrições definidas pela GamersWallet. Porém a GamersWallet poderá exigir documentos para 

confirmar a identidade do Usuário antes de realizar a transação solicitada. Os saques do Usuário só 

podem ser realizados para destinos que possuem os mesmos dados do Usuário. Caso os dados de 

identificação sejam distintos, a GamersWallet não poderá realizar a transação requerida. 

 

4.5. As transações realizadas pelo Usuário serão exibidas no histórico da Conta, com os dados 

referentes a data, valores e destinatário das transações. Cada transação possui um código de 

identificação único. O Usuário deve verificar regularmente as transações e o valor da Conta e comunicar 

qualquer irregularidade ou dúvida à GamersWallet o mais rápido possível. Os Serviços providos pela 

GamersWallet estão sujeitos a limites operacionais e horários de processamento. Podemos limitar os 

valores das transações a depender do nível de verificação do Usuário, bem como outros fatores que que 

podem ser livremente determinados pela GamersWallet. 

 
4.6. A GamersWallet poderá a seu exclusivo critério realizar o bloqueio preventivo de transações, 

saques e da Conta, sempre que for identificada movimentação fora do padrão de uso do Usuário, com 

o objetivo de prevenir fraudes e proteger a Conta. 

 

4.7. O suporte técnico e operacional aos Serviços será realizado diretamente pela GamersWallet, ou 

por terceiros por ela contratados e sob sua responsabilidade. O suporte será oferecido gratuitamente 

via e-mail, canais digitais ou por telefone, sem direito a utilização de sistema gratuito de telefonia, 

devendo o Usuário assumir integralmente os custos das ligações. A comunicação com o serviço de 

suporte deverá ser realizada principalmente por meio do endereço Fale Conosco: 

faleconosco@gamerswallet.com.br. 

 

5. MARKETPLACE 

 

5.1. Por meio do Marketplace, a GamersWallet prestará aos Usuários serviços de Intermediação de 

Fichas para a compra e venda de Fichas. 
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5.2. Para a venda de itens no Marketplace: 

 
a) O Usuário Vendedor realizará transações por meio de canais dispostos na plataforma da 

GamersWallet, manifestando sua intenção de vender Fichas via Marketplace. 
 
b) O Usuário Vendedor, após formalizar a ordem de venda de Fichas, transfere 

automaticamente as Fichas para a custódia da GamersWallet outorgando todos os poderes 
necessários para a conclusão da transação em nome do Usuário Vendedor.  
 

c) Após a compra das Fichas pelo Usuário Comprador, a GamersWallet transfere as Fichas em 
custódia para a Conta GamersWallet do Usuário Comprador e transfere o valor dessas 
Fichas para a Conta GamersWallet do Usuário Vendedor. 

 
5.3. Para a compra de itens no Marketplace: 

 
a) O Usuário Comprador realizará transações por meio de canais dispostos na plataforma 
da GamersWallet, manifestando sua intenção de comprar Fichas via Marketplace.  
 
b) O Usuário Comprador, após formalizar a ordem de compra de Fichas, transfere o valor 
dessas Fichas para custódia da GamersWallet, outorgando todos os poderes necessários para a 
conclusão da transação em nome do Usuário Comprador. 
 
c)  Após a transação, o Usuário Comprador recebe da GamersWallet as Fichas compradas, 
mediante transferência para sua conta de Usuário Comprador apta a receber a Ficha adquirida.  
 
d) O número de Fichas que o Usuário Comprador desejar comprar não poderá exceder o 
número de Fichas que efetivamente se encontram disponíveis no Marketplace. Em caso de 
indisponibilidade de oferta de Fichas no Marketplace, a compra poderá ser automaticamente 
redirecionada para liquidação no serviço de pagamento de transações internacionais via 
Pagamentos Massivos.  
 

5.4. Para as transações no Marketplace, o Usuário terá de observar os limites operacionais, de forma 

que ele não poderá efetuar por meio do Marketplace operação cujo valor seja superior a esse limite. 

 

5.5. As transações realizadas no âmbito do Marketplace são precedidas de uso de senha pessoal e 

intransferível para acesso, obrigatória para assinatura eletrônica das transações. Será vedado, portanto, 

ao Usuário declarar o não reconhecimento de transações submetidas através deste canal. 

 

5.6. Por meio da ordem de compra ou de venda, o Usuário Comprador ou Vendedor outorga à 

GamersWallet todos os poderes necessários para concluir, em nome e por conta do Usuário, a transação 

solicitada. 

 

5.7. Toda ordem de compra ou de venda realizada pelo Usuário no Marketplace é final, vinculante. 
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6. FUNCIONAMENTO DO MARKETPLACE. 

 

6.1. A GamersWallet colocará à disposição do Usuário, através de meios digitais de transmissão de 

informações, seus serviços de Intermediação de Fichas, por meio do Sistema GamersWallet a seguir 

expostos. 

 

6.2. Para efetivar a venda de Fichas no Marketplace, devem ser observados os seguintes passos: (i) 

Usuário Vendedor envia uma ordem de venda via Sistema GamersWallet, definindo o tipo, valor e 

quantidade de Fichas a serem vendidos no Marketplace: (ii) Ao enviar a ordem, a Conta do Usuário 

Vendedor será atualizada para refletir os resultados da ordem e enviar para custódia da GamersWallet 

as Fichas referentes à esta ordem de venda; (ii) O ordem será enviada ao Marketplace da GamersWallet; 

(iii) Quando a ordem de venda for correspondida por uma ordem de compra o Sistema GamersWallet 

executará as ordens automaticamente; (iv) Uma vez que a ordem for executada, a Conta do Usuário 

Vendedor será atualizada para refletir os resultados das transações realizadas em nome do Usuário.  

 

6.3. Para efetivar a compra de Fichas no Marketplace, devem ser observados os seguintes passos: (i) 

Usuário Comprador envia uma ordem de compra via Sistema GamersWallet, definindo o tipo, valor e 

quantidade de Fichas a serem comprados no Marketplace (ii) Ao enviar a ordem, a Conta do Usuário 

Comprador será atualizada para refletir os resultados da ordem e enviar para custódia da GamersWallet 

os valores referentes à esta ordem de compra; (iii) Quando a ordem de compra for correspondida por 

uma ordem de venda, o Sistema GamersWallet executará as ordens automaticamente; (v) Uma vez que 

a ordem for executada, a Conta do Usuário Comprador será atualizada para refletir os resultados das 

transações realizadas em nome do Usuário; e (vi) Caso não exista ordem de vendas suficiente, a ordem 

compra poderá ser automaticamente redirecionada para liquidação no serviço de pagamento de 

transações internacionais via Pagamentos Massivos 

 

6.4. A GamersWallet licencia aos Usuários o uso do Sistema GamersWallet, que viabiliza a compra e 

venda de Fichas entre Usuários, bem como o envio e recebimento de Fichas de origem ou com destino 

a Sites Parceiros, para o que devem ser observados os seguintes passos: (i) na modalidade de envio, 

após a solicitação do Usuário, o envio é executado pela GamersWallet e a confirmação de cada envio 

pode ser verificada pelo Usuário no próprio Site Parceiro; (ii) na modalidade de recebimento, o Usuário 

efetua o pedido no Site Parceiro que enviará os valores a Conta.; e (iii) a GamersWallet confirma o 

recebimento das Fichas e atualiza, então, o novo saldo do Usuário. 

 

6.5. A GamersWallet não compra, nem vende Fichas em nome próprio. O Sistema GamersWallet 

apenas possibilita a interação entre Usuários que desejam comprar ou vender suas próprias Fichas, e 

oferece funcionalidades para facilitar e dar segurança a essas transações. 

 

6.6. A GamersWallet poderá, a seu critério, conceder ao Usuário condições promocionais, tais como 

descontos, reduções temporárias, bonificações, períodos de testes e ofertas de brindes, cujas regras 

para fruição estarão disponíveis no site dos Serviços e deverão ser observadas pelo Usuário a partir da 

contratação dos Serviços. A oferta de condições promocionais será considerada mera liberalidade da 
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GamersWallet, que as poderá a qualquer tempo alterar e retirar, sem que fique caracterizada novação 

ou renúncia aos direitos ora pactuados. 

 

7. DEPÓSITOS E SAQUES EM SITES PARCEIROS 

 

7.1. Os Usuários podem realizar operações de Cash In Sites Parceiros (“Depósitos Cash In") e Cash 

Out Sites Parceiros (“Saques de Créditos”) em plataformas de Sites Parceiros da GamersWallet, cuja lista 

se encontra disponível no site para consulta. 

 

A GamersWallet se reserva ao direito de alterar a lista de Sites Parceiros, incluindo ou excluindo sites em 

que as operações aqui descritas serão autorizadas, de forma imotivada e a qualquer tempo, sem a 

necessidade de prévia comunicação aos Usuários. 

 

7.2. As operações de Depósitos Cash In e Saques de Créditos possuem limite diário máximo e o valor 

total das transações não poderá superar os limites semanal e, mensal, conforme tabela de limites 

operacionais das Contas. Esse valor poderá ser modificado para cada Usuário mediante comprovação 

de informações cadastrais e histórico de relacionamento, ao exclusivo critério da GamersWallet. 

 
7.3. As operações de Depósitos Cash In e de Saques de Créditos estarão sujeitas a verificação de 

idade do Usuário, que deverá observar os requisitos de cada Site Parceiro. A GamersWallet reserva-se o 

direito de recusar qualquer solicitação de Depósitos Cash In ou Saques de Créditos que contrarie as 

normas do Site Parceiro ou a legislação aplicável. 

 

7.4. As operações de Saques de Créditos que superarem o limite diário máximo e/ou o limite mensal 

máximo poderão, a critério da GamersWallet, ser realizadas em parcelas, até que o valor total da 

operação seja transferido. 

 

Em toda e qualquer operação e/ou transação realizada e que, por força do valor, necessite ser parcelada, 

será utilizado o valor de referência da data em que foi paga a primeira parcela, ou seja, na data em que 

o serviço foi contratado pelo Usuário, sendo vedada a prática de operações parceladas com utilização 

de juros, correção monetária ou qualquer forma de variação de valor, a qualquer título. 

 

8. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 

 

8.1. As operações estão sujeitas a taxa de conversão utilizada pela GamersWallet, a qual pode ser 

consultada na Plataforma GamersWallet, por meio da Calculadora disponível ao Usuário. 

 

8.2. As taxas de conversão informadas já incluem os valores referentes à remuneração pelo serviço 

de Intermediação de Fichas. Na oportunidade da contratação de novos Serviços disponibilizados pela 

GamersWallet, outros valores podem ser aplicados. 
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8.3. A GamersWallet emite notas fiscais referentes aos serviços prestados, sempre que for auferida 

receita por tais operações. 

 

9. PRAZO, ALTERAÇÕES E RESCISÃO DOS TERMOS DE USO. 

 

9.1. Estes Termos de Uso são adotados por prazo indeterminado, entrando e mantendo-se em vigor 

a partir da data de sua aceitação pelo Usuário. A GamersWallet poderá, a seu exclusivo critério e a 

qualquer tempo, alterar, tanto em forma como em conteúdo, suspender ou cancelar quaisquer dos 

serviços disponibilizados. A GamersWallet informará ao Usuário da mudança, por e-mail ou por qualquer 

outro meio eletrônico. O Usuário poderá rejeitar as alterações a estes Termos de Uso antes de sua 

entrada em vigor, mediante o cancelamento de sua Conta e encerramento do uso dos Serviços da 

GamersWallet. Caso não o faça, entender-se-á que o Usuário a aceitou tacitamente. 

 

9.2. Qualquer Usuário poderá denunciar estes Termos de Uso a qualquer momento durante seu 

período de vigência, mediante cancelamento do Serviço. Estes Termos de Uso serão, ainda, denunciados 

de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, 

no caso de descumprimento de obrigações ou de inexatidão das declarações assumidas ou prestadas 

pelo Usuário no Sistema GamersWallet. 

 

9.3. A denúncia destes Termos de Uso, por qualquer motivo, não prejudicará o direito da 

GamersWallet de haver as quantias porventura devidas pelo Usuário relativamente aos Serviços 

prestados anteriormente à rescisão, nem o de haver a indenização porventura devida pelo Usuário, 

podendo a GamersWallet transferir eventuais saldos remanescentes do Usuário para a conta de sua 

titularidade que ele indicar. 

 

10. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

 

10.1. Os Usuários reconhecem e concordam que a GamersWallet é a única e exclusiva titular de todos 

os direitos autorais e de propriedade intelectual relacionados aos Serviços, incluindo seu nome de 

domínio, sua programação, arquivos, bancos de dados, conteúdo, design, funcionalidades e demais 

características, e que tais direitos são protegidos por lei. O nome comercial GamersWallet, a marca 

GamersWallet, e os produtos e serviços associados a essa marca são de exclusiva titularidade da 

GamersWallet e seu uso não autorizado é sujeito às consequências previstas em lei. 

 

10.2. A aceitação destes Termos de Uso não implica a cessão ou transferência ao Usuário de quaisquer 

direitos relativos aos Serviços GamersWallet, ou a qualquer parte de seu conteúdo ou características. Os 

Usuários poderão utilizar o Sistema apenas nos estritos termos permitidos nesse instrumento. 

 

10.3. É vedado aos Usuários modificar ou tentar modificar qualquer funcionalidade do Sistema, 

produzir quaisquer derivações do Sistema ou, ainda, acessar qualquer parte do Sistema visando à criação 

de produto ou serviço concorrente, ou de qualquer produto ou serviço que contenha ideias, 

características ou funções similares às do Sistema. Não é permitida também a utilização de nenhum 
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dispositivo, software ou outro recurso que possa interferir nas atividades e operações do Sistema ou 

que tenha por objetivo o acesso indevido às informações ou bancos de dados do Sistema. 

 

10.4. Qualquer atividade que viole ou contrarie as leis de propriedade intelectual, as demais normas 

aplicáveis ou as proibições estipuladas nestes Termos de Uso sujeitarão o responsável às consequências 

legais pertinentes, incluindo indenizações por eventuais danos causados. 

 

10.5. Os Serviços podem exibir links para outros sites da Internet, o que não significa que esses sites 

sejam de propriedade da, ou operados pela, GamersWallet. A GamersWallet não possui controle sobre 

o conteúdo de outros sites cujo acesso seja facilitado por links inseridos no Sistema, e, dessa forma, não 

será responsável pelos conteúdos, práticas e serviços ofertados nesses outros sites, exceto, quando estes 

realizarem operações constantes dos serviços oferecidos pela carteira digital. 

 

11. SEGURANÇA E PRIVACIDADE. 

 

11.1. Todos os dados pessoais informados pelo Usuário no momento de seu Cadastro são 

armazenados em servidores ou meios magnéticos de alta segurança. 

 

11.2. A GamersWallet adota todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a 

segurança das informações prestadas por seus Usuários. No entanto, os Usuários declaram-se cientes 

da possibilidade de violação da segurança dos servidores do Sistema por ataques de hackers ou outras 

circunstâncias a que sistemas conectados à Internet estejam sujeitos, casos em que, apesar dos melhores 

esforços da GamersWallet, as informações e dados dos Usuários poderão eventualmente ser ilegalmente 

acessadas por terceiros. A GamersWallet poderá também revelar dados e informações do Usuário, caso 

isso seja requerido por lei ou por ordem de uma autoridade competente. 

 

11.3. Tendo em vista a impossibilidade de funcionamento integral e ininterrupto de qualquer sistema 

de telecomunicação ou de informática, durante 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, nesta situação de fragilidade também se incluindo, em razão de sua 

complexidade, a disponibilização dos Serviços, inclusive em razão da dependência de serviços de 

telecomunicações prestados por terceiros, a GamersWallet não garante, de nenhuma forma, a prestação 

dos Serviços de forma ininterrupta ou isenta de erros e não se responsabiliza pela impossibilidade de 

acesso durante os períodos de indisponibilidade dos Serviços. 

 

11.4. A GamersWallet não se responsabiliza pela integridade, segurança ou privacidade das 

mensagens trocadas nos Canais de Comunicação, uma vez que se trata de aplicações de terceiros. Todas 

as mensagens enviadas por meio dos Canais de Comunicação serão consideradas finais e não poderão 

ser apagadas ou canceladas, uma vez que tal segurança é necessária para garantir a integridade dos 

serviços prestados. Qualquer tentativa de apagar ou modificar o log de mensagens será considerada 

fraude e violação a estes Termos de Uso, sujeita às penas da lei. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

12.1. O Usuário não poderá ceder, sublicenciar, subcontratar, transferir ou dispor de quaisquer 

direitos e obrigações no âmbito destes Termos de Uso sem o consentimento prévio da GamersWallet. 

A GamersWallet poderá ceder os direitos, obrigações e posição contratual referentes a estes Termos de 

Uso a qualquer uma das sociedades do grupo econômico do qual faz parte ou que possa vir a fazer 

parte no futuro, ficando obrigada a comunicar ao Usuário sua intenção, sendo reservado ao Usuário o 

direito de renunciar estes Termos de Uso sem quaisquer ônus adicionais. 

 

12.2. Os tributos e demais encargos fiscais que forem devidos, direta ou indiretamente, em virtude 

dos valores pagos ou recebidos através destes Termos de Uso ou em virtude dos Serviços aqui descritos 

serão de responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso. 

 

12.3. Estes Termos de Uso contêm o acordo integral entre as partes em relação aos Serviços e uso do 

site e substitui todos os acordos anteriores. Se em algum momento, qualquer disposição (ou parte de 

qualquer disposição) destes Termos de Uso tornar-se ilegal, inválida ou inexequível em qualquer 

aspecto, isto não afetará ou prejudicará a legalidade, validade ou execução nessa ou em qualquer outra 

jurisdição, de qualquer outra disposição (ou qualquer outra parte da mesma disposição). 

 

12.4. Apesar de, tecnicamente, o Serviço ser passível de utilização a partir de qualquer parte do 

mundo, a relação entre Usuário e GamersWallet estará sempre, em qualquer hipótese e 

independentemente do local de onde esteja sendo acessado o Serviço, sujeita à legislação brasileira e 

ao presente Termo. Não obstante, o Usuário deverá informar-se sobre as leis, normas e regulamentos 

do local no qual o Serviço estiver sendo utilizado e cumpri-los rigorosamente. 

 

12.5. O Foro da Comarca da Cidade de São Paulo é eleito como exclusivamente competente para 

dirimir quaisquer controvérsias oriundas destes Termos de Uso e dos Serviços. 

 

12.6. A vigência destes Termos Gerais se inicia em Setembro/2021. A GamersWallet poderá introduzir 

alterações nas condições e cláusulas, ampliar benefícios ou agregar-lhe outros serviços e produtos a 

qualquer instante, dando publicidade a tais atos e efetuando comunicação prévia ao Usuário por meio 

do Site ou da Plataforma. 


