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TERMO DE ADESÃO   

NA PLATAFORMA EQUALSSPORT  

 
EQUALSSPORT GESTÃO DE EVENTOS E ESPORTES ELETRÔNICOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 42.017.231/0001-58, com sede na Avenida dos Vinhedos, nº 71, 7º andar, Torre Empresarial Sul, 
Bairro Morada da Colina, Uberlândia-MG. CEP: 38411-159 têm entre si combinado o presente TERMO DE ADESÃO 

NA PLATAFORMA EQUALSSPORT  na qual convencionam a parceria com os seguintes termos: 

 
1. Esses termos de adesão (“Acordo”) devem ser lidos por você Usuário e/ou Jogador, Organizador de 

Evento e Staker em sua totalidade, antes interação em qualquer torneio e/ou evento realizados pela 
Plataforma EqualsSport considerando assim sua imediata aceitação quanto aos critérios, regras e 

ordenamentos estabelecidos, estabelecendo assim as devidas obrigações para com a empresa que 
realiza a gestão dos torenios e eventos.  

 
2. Antes da sua participação em qualquer Evento, você pode ser obrigado a concordar e estar vinculado 

aos termos e condições do local do evento que age como titular da licença e operador do Evento.  

 
3. Observe que este Acordo: (a) é um acordo legalmente vinculativo entre você e cada Empresa de 

Eventos aplicável; (b) constitui o nosso completo entendimento com você em relação à sua 
participação em nossos Eventos e/ou uso do sistema sob domínio https://www.equalssport.com/ (c) 
substitui todos os acordos anteriores entre você e a Empresa de Eventos aplicável ou qualquer outro 

membro do Grupo, ligados ao assunto doravante em questão. 
 

4. Você por meio deste representa que não confiou em qualquer representação ou garantias, sejam 
escritas ou verbais realizadas por nós a não ser essas expressamente firmadas nesse Acordo.  Você 
reconhece que nós temos o direito de livremente designar nossos direitos, licenças e/ou obrigações, no 

todo ou em partes, sob esse Acordo a qualquer membro do nosso Grupo ou qualquer outro terceirizado 
sem notificar você. 

 
5. Você deve observar que nós (ou um terceiro autorizado agindo em nosso nome) teremos o direito, a 

nosso exclusivo critério, de tomar todas as medidas que julgarmos razoáveis, a fim de cumprir os termos  

e condições desse Acordo em todos os momentos. 
 

COMO O JOGADOR PODE PARTICIPAR DOS EVENTOS E TORNEIOS?  
 

6. Você será solicitado a cadastrar as suas informações conosco para ter  a permissão de ser um Jogador. 
Nós vamos agindo a nosso exclusivo critério, permitindo os organizadores de event os a se inscrever 
tanto: 
 

7. (a) através do nosso sistema de inscrição online sob domínio https://www.equalssport.com/ naqueles 

eventos em que o sistema estiver disponível, ou (b) pessoalmente dentro do local onde o Evento está 
sendo organizado. 

 
8. Para a efetivação da referida inscrição é necessária que haja o cumprimento da obrigação de realizar 

o pagamentos dos valores que estão estabelecidos dentro do próprio domínio de inscrição 

anteriormente demonstrado. A inscrição encontrará válida após a quitação dos valores mencionados  
bem como a atualização dos dados necessários. 

 

9. Ao usar a Plataforma EqualsSport para realização de um evento e/ou torneio você precisará nos 

fornecer determinadas informações pessoais com o propósito de inscrição e abertura de uma conta 
na Plataforma EqualsSport. Você reconhece e se compromete a garantir que as suas informações  
pessoais relativas à sua conta EqualsSport estarão corretas e atualizadas a todo momento. 

https://www.equalssport.com/
https://www.equalssport.com/
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10. Você só pode ter uma conta na plataforma EqualsSport, a qual poderá ser acessada através do uso 

de uma combinação de apelido ("Apelido")  e senha secreta única ("Senha"). É um requisito desse Acordo 

que você escolha o seu próprio Apelido e Senha, e que você não irá compartilhá -lo com ninguém. Em 
conjunto, o seu Apelido e Senha serão doravante chamados de suas  "Credenciais de Login". 

 
11. Você é obrigado a manter as suas Credenciais de Login secretas e confidenciais a todo tempo e a fazer 

todos os esforços para proteger confidencialidade das mesmas.  
 

12. Qualquer uso não autorizado das suas Credenciais de Login são de sua única responsabilidade 
incluindo, mas não se limitando a quaisquer transações realizadas através da sua Conta na Plataforma 
EqualsSport usando as suas Credenciais de Login. Pelo presente você confirma que não revelará as 
suas Credenciais de Login para nenhuma pessoa e nem permitirá que outra pessoa utilize a sua Conta 
na na Plataforma EqualsSport por nenhum motivo. 

 
13. Nós nos reservamos o direito de realizar verificações de identidade (ou contratar terceiros atuando em 

nosso contrato para realizar tais verificações) em qualquer titular de uma Conta na na Plataforma 
EqualsSport  com agências ou serviços de referência de crédito de terceiros, utilizando as informações  
fornecidas por você para nós. 

 
14. O seu acesso é gerenciado por nós, sendo nossa propriedade a todo momento. Nós podemos, a 

qualquer momento, restringir, suspender ou encerrar o seu uso ou o uso da plataforma na Plataforma 
EqualsSport, desabilitar o seu acesso, alterar ou modificar as condições de utilização do mesmo. Além 
disso, nós podemos nos recusar a emitir, revogar ou cancelar este acesso a qualquer momento em que 
acreditarmos que você: 

(a) abusou ou tentou abusar do uso do Contamna Plataforma EqualsSport e/ou;  
(b) violou ou tentou violar quaisquer termos e condições relativos ao uso de qualquer ativo das marcas 
mencionadas ou participação em nossos Torneios que tomarmos conhecimento e informarmos você por 
comunicado por escrito; 
(c) tenha se envolvido em qualquer comportamento abusivo, ofensivo, desonroso ou violento, agido ou 
omissão, ou forneceu informações falsas ou enganosas tanto em relação à sua aceitação, recebimento 
ou uso de quaisquer Ativos da marca, participação em qualquer Evento ou participação em qualquer 
Torneio. 

REGULAMENTO DO JOGADOR NA PLATAFORMA EQUALSSPORT 
 

15. Estas são as regras elementares oficiais (“Regras”) de torneios e/ou eventos realizados pela Plataforma 
EqualsSports elas aplicam-se para todas as equipes, participantes, jogadores que venham a participar 
dos referidos torneios e/ou eventos, assim como a seus gerentes, técnicos, jogadores. Estas Regras  
foram criadas unicamente para garantir a integridade do sistema estabelecido pelos oficiais da 

plataforma realizadora para disputas profissionais e semiprof issionais dos participantes. Regras  
padronizadas beneficiam todas as partes envolvidas nos torneios e/ou eventos, incluindo os times, 
jogadores, comissão técnica, donos e gerentes. Estas Regras não restringem a competição por 
jogadores. Os termos de relacionamento entre jogadores e equipes são de responsabilidade dessas 
partes. 

 
ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES  

 
NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO  

 
16. Para a utilização dos Serviços, eventos e torneio promovidas pela  Plataforma EqualsSports requer-se 

a inscrição e/ou registro do Usuário.  

 
17. Para acessar os Serviços Fechados descritos supra, o Usuário deverá, no momento do preenchimento 

dos formulários de inscrição e/ou registro, fornecer as informações requisitadas como parte do 
processo de inscrição. O Usuário concorda e declara que estas informações prestadas são verdadeiras  
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e corretas em sua integralidade, sendo de sua total responsabilidade manter toda informação 
atualizada na Plataforma EqualsSport. Ademais, o Usuário responderá pelas falsas ou incorretas 
declarações fornecidas que vierem a causar danos ou prejuízo para empresa gestóra dos eventos e 
torneios ou a terceiros. 

 
18. Devem todos os participantes verificarem os valores das competições previamente agendadas, bem 

como, sempre se manterem adimplentes com as obrigações financeiras para a participação dos 
referidos eventos, promovendo em todo momento os pagamentos exigidos na plataforma, utilizando-

se das formas de pagamento disponibilizadas por este.  

 
 

DINÂMICA DOS EVENTOS E TORNEIOS  
 

19. Os eventos/torneios terão horários previamente marcados para dar início as atividades, esses serão 
divulgados na plataforma e não serão tolerados atrasos, ocorrendo este por responsabilidade da 
plataforma EqualsSport ou se por algum motivo o evento for iniciado após o horário previamente 
marcado, todos os inscritos serão devidamente informados. 

 
20. Como medida de inteira justiça dentro dos eventos e torneios, fica desde já estabelecido, que iniciada 

as partidas, contando-se o período de 10 minutos de atraso e/ou ausência, será declarada inteiramente 
a vitória do oponente, ação esta que se traduz clara e justa. 

 
21. Caso venha acontecer do “jogador”, “usuário” ou “você” começar a participar de um Torneio/evento 

após o período de registro que já se encontrava devidamente encerrado e ainda assim, quiser participar, 
levando-se em conta que o registo ainda não tenha sido cancelado, a sua participação será 
determinada pelo gestora da plataforma equalsport.   

 
22. Você está ciente que a Plataforma EqualsSport  poderá realizar acréscimos, alterações, cancelamentos  

e remarcações no calendário de torneios e eventos a qualquer momento. 

 
 

COMO O ORGANIZADOR DE EVENTOS PODE SE INSCREVER?  
 

23. Você será solicitado a cadastrar as suas informações conosco para ter a permissão de ser um 
Organizador de Evento (EVO). Nós vamos agindo a nosso exclusivo critério, permitindo os organizadores  
de eventos a se inscrever tanto: 

 
24. (a) através do nosso sistema de inscrição online sob domínio https://www.equalssport.com/ naqueles 

eventos em que o sistema estiver disponível, ou:  

      (b) pessoalmente dentro do local onde o Evento está sendo organizado; ou 

25. Ao usar a Plataforma EqualsSport para realização de um evento e/ou torneio você precisará nos 

fornecer determinadas informações pessoais com o propósito de inscrição e abertura de uma conta 
na Plataforma EqualsSport. Você reconhece e se compromete a garantir que as suas informações  

pessoais relativas à sua conta EqualsSport estarão corretas e atualizadas a  todo momento. 
 

26. Você só pode ter uma conta na plataforma EqualsSport, a qual poderá ser acessada através do uso 
de uma combinação de apelido ("Apelido")  e senha secreta única ("Senha"). É um requisito desse Acordo 
que você escolha o seu próprio Apelido e Senha, e que você não irá compartilhá-lo com ninguém. Em 

conjunto, o seu Apelido e Senha serão doravante chamados de suas  "Credenciais de Login". 
 

27. Você é obrigado a manter as suas Credenciais de Login secretas e confidenciais a todo tempo e a fazer 
todos os esforços para proteger confidencialidade das mesmas.  

 

28. Qualquer uso não autorizado das suas Credenciais de Login são de sua única responsabilidade 
incluindo, mas não se limitando a quaisquer transações realizadas através da sua Conta na Plataforma 

EqualsSport usando as suas Credenciais de Login. Pelo presente você confirma que não revelará as 

https://www.equalssport.com/
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suas Credenciais de Login para nenhuma pessoa e nem permitirá que outra pessoa utilize a sua Conta 
na na Plataforma EqualsSport por nenhum motivo. 

 

29. Nós nos reservamos o direito de realizar verificações de identidade (ou contratar terceiros atuando em 
nosso contrato para realizar tais verificações) em qualquer titular de uma Conta na na Plataforma 
EqualsSport  com agências ou serviços de referência de crédito de terceiros, utilizando as informações  
fornecidas por você para nós. 

 
30. O seu acesso é gerenciado por nós, sendo nossa propriedade a todo momento. Nós podemos, a 

qualquer momento, restringir, suspender ou encerrar o seu uso ou o uso da plataforma na Plataforma 
EqualsSport, desabilitar o seu acesso, alterar ou modificar as condições de utilização do mesmo. Além 
disso, nós podemos nos recusar a emitir, revogar ou cancelar este acesso a qualquer momento em que 
acreditarmos que você: 

(a) abusou ou tentou abusar do uso do Contamna Plataforma EqualsSport e/ou;  
(b) violou ou tentou violar quaisquer termos e condições relativos ao uso de qualquer ativo das marcas 
mencionadas ou participação em nossos Torneios que tomarmos conhecimento e informarmos você por 
comunicado por escrito; 
(c) tenha se envolvido em qualquer comportamento abusivo, ofensivo, desonroso ou violento, agido ou 

omissão, ou forneceu informações falsas ou enganosas tanto em relação à sua aceitação, recebimento 
ou uso de quaisquer Ativos da marca, participação em qualquer Evento ou participação em qualquer 

Torneio. 

DINÂMICA DO ORGANIZADOR DE EVENTOS E TORNEIOS  
 

31. O organizador de evento (EVO),  após ter preenchido o formulário de adesão a plataforma de gestão 
de Torneios e Eventos, assinalado qual o jogo será promovido e escolhido o devido formato, submeterá 
as datas, que serão publicadas em nossa Plataforma EqualsSport, a qual terá todo o s uporte da nossa 

equipe de marketing na divulgação do evento e/ou torneio.  

 
32. Os eventos/torneios terão horários previamente marcados para dar início as atividades, esses serão 

divulgados na plataforma e não serão tolerados atrasos, ocorrendo este por respon sabilidade da 
plataforma EqualsSport ou se por algum motivo o evento for iniciado após o horário previamente 
marcado, todos os inscritos serão devidamente informados. 
 

33. Você está ciente que a Plataforma EqualsSport poderá realizar acréscimos, alterações, cancelamentos  
e remarcações no calendário de torneios e eventos a qualquer momento. 

 

34. Haverá a possibilidade do Organizador de Evento de cadastrar seus produtos no e-comerce integrado 
a plataforma EqualsSport.  

 

35. O organizador de evento possui como suporte o contato: joao@equals9.com para esclarecer duvidas 

e formular pedidos e intervenções.  

COMO O STAKER PODE SE INSCREVER?  
 

36. Você será solicitado a cadastrar as suas informações conosco para ter a permissão de ser um Staker 
Nós vamos agindo a nosso exclusivo critério, permitindo aos stakers a se inscrever através do nosso 
sistema de inscrição online sob domínio https://www.equalssport.com/. 
 

37. Ao usar a Plataforma EqualsSport para realização de um evento e/ou torneio você precisará nos 

fornecer determinadas informações pessoais com o propósito de inscrição e abertura de uma conta 

na Plataforma EqualsSport. Você reconhece e se compromete a garantir que as suas informações  
pessoais relativas à sua conta EqualsSport estarão corretas e atualizadas a  todo momento. 

 
38. Você só pode ter uma conta na plataforma EqualsSport, a qual poderá ser acessada através do uso 

de uma combinação de apelido ("Apelido")  e senha secreta única ("Senha"). É um requisito desse Acordo 

mailto:joao@equals9.com
https://www.equalssport.com/
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que você escolha o seu próprio Apelido e Senha, e que você não irá compartilhá-lo com ninguém. Em 
conjunto, o seu Apelido e Senha serão doravante chamados de suas  "Credenciais de Login". 

 

39. Você é obrigado a manter as suas Credenciais de Login secretas e confidenciais a todo tempo e a fazer 
todos os esforços para proteger confidencialidade das mesmas.  
 

 
40. Qualquer uso não autorizado das suas Credenciais de Login são de sua única responsabilidade 

incluindo, mas não se limitando a quaisquer transações realizadas através da sua Conta na Plataforma 
EqualsSport usando as suas Credenciais de Login. Pelo presente você confirma que não revelará as 
suas Credenciais de Login para nenhuma pessoa e nem permitirá que outra pessoa utilize a sua Conta 
na na Plataforma EqualsSport por nenhum motivo. 

 
41. Nós nos reservamos o direito de realizar verificações de identidade (ou contratar terceiros atuando em 

nosso contrato para realizar tais verificações) em qualquer titular de uma Conta na na Plataforma 
EqualsSport  com agências ou serviços de referência de crédito de tercei ros, utilizando as informações  
fornecidas por você para nós. 

 
42. O seu acesso é gerenciado por nós, sendo nossa propriedade a todo momento. Nós podemos, a 

qualquer momento, restringir, suspender ou encerrar o seu uso ou o uso da plataforma na Plataforma 
EqualsSport, desabilitar o seu acesso, alterar ou modificar as condições de utilização do mesmo. Além 
disso, nós podemos nos recusar a emitir, revogar ou cancelar este acesso a qualquer momento em que 
acreditarmos que você: 

(a) abusou ou tentou abusar do uso do Contamna Plataforma EqualsSport e/ou;  
(b) violou ou tentou violar quaisquer termos e condições relativos ao uso de qualquer ativo das marcas 
mencionadas ou participação em nossos Torneios que tomarmos conhecimento e informarmos você por 
comunicado por escrito; 
(c) tenha se envolvido em qualquer comportamento abusivo, ofensivo, desonroso ou violento, agido ou 

omissão, ou forneceu informações falsas ou enganosas tanto em relação à sua aceitação, recebimento 
ou uso de quaisquer Ativos da marca, participação em qualquer Evento ou participação em qualquer 

Torneio. 

DINÂMICA DO STAKER EM EVENTOS E TORNEIOS  
 

43. Seguidores e torcedores do jogador usuário da plataforma, através da token de utilidade, o staker 
poderá mostrar seu suporte e acompanhar o desempenho do seu jogador favorito e ser recompensado 
proporcional ao suporte dado, lembrando que através do sistema staking, o staker não compromete 

nenhum valor monetário ou diluição do seu saldo inicial, seu suporte é apenas representativo, 
demonstrado através do saldo em EQ9, não representando nenhum risco de perda do seu saldo.  
 

44. Staking é uma função pré determinada executada pelo SmartContrast, onde o saldo é congelado por 
um período mínimo de 24 horas, para demonstrar um suporte ao jogador favorito pelo seu seguidor, o 

saldo permanece inalterado, podendo ser descongelado a qualquer momento sem nenhuma alteração 
no seu valor inicial, as recompensas recebidas pelo suporte e automaticamente distribuída aos 
ganhadores, e com demonstrativo dos ganhos adivinhos do suporte, conforme função do contrato 
inteligente, em nenhum momento a empresa tem acesso a esses recursos ou custódia dos mesmos, a 
função é totalmente independente e executada da chamada gerada pela token de utilização EQ9.  

 
 

DAS PREMIAÇÕES  
 

45. A EqualsSport reverterá a sua premiação em crédito para compra em suas lojas virtuais e físicas, ou/e 
em EQ9, “Token HRC-20 da blockchain Fundação Tron” para utilização dos produtos e empresas da 
Equals9 E.E.P S/A e parceiros através do selo “EqualsVenue” (bandeira de pagamento nos 

estabelecimentos, parceiros e subsidiarias da Equals9), estabelecendo desde então que não haverá  em 
nenhuma hipótese premiação em espécie e/ou dinheiro, e toda especulação financeira sobre a token 
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EQ9  será de total responsabilidade do jogador premiado, não sendo oferecidos conselhos financeiros  
ou fiscais quanto ao prêmio.  
 

46. É válido ressaltar na forma de compensação dos prêmios, que o valor em real (“R$”) é utilizado para 
determinar a quantidade de Tokens HRC-20 EQ9’s no momento da premiação, sendo equivalente ao 
valor da variação/cotação daquele momento, como um parâmetro para cálculo e conversão d as EQ9’s, 
sendo necessário que o ganhador esteja ciente do valor cotado para aquele momento do prêmio e 
concordar que podem ocorrer variações cambias tanto quanto para valorização e sua desvalorização 
depois que estiver de posse da referida moeda.  

 
47. Devida a natureza da tecnologia do protocolo desenvolvido em blocos conhecida como blockchain, 

uma vez que a token estiver na carteira do responsável, este será de seu total uso e responsabilidade, 
eximindo a Equals9 e subsidiárias de qualquer obrigação quanto a  ela.  
 

48. A token EQ9 está sendo distribuída para utilização em nossa plataforma e produtos de parceiros  
 

49. As Tokens HRC-20 EQ9 são de utilização e não são contratos coletivos de investimentos.  
 

50. A EqualsSport se exime das responsabilidades fiscais do prêmio, deixando a cargo dos ganhadores as 
devidas compensações de tributos, taxas governamentais ou qualquer outra obrigação tributária, 
ressaltando-se a importância de informação a Receita Federal e/ou Estaduais do Brasil para aqueles 

que obtiverem premiações superiores ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deverão preencher o 
formulários disponíveis pelo órgão responsável e assim realizar as devidas declarações.  
 

51. Premiações e entradas não são transferíveis. Os vencedores são responsáveis pelo paga mento de toda 
e qualquer taxa, licença registro e outras cobranças associadas a premiação de Torneios.  

 
52. A responsabilidade no pagamento e entrega dos prêmios é EXCLUSIVA da “EqualsSport, não podendo 

o ganhador efetuar quaisquer cobranças referidas a esse prêmio com terceiros que não estejam 
previamente aprovados para responder a essa solicitação ou que não possuam responsabilidade para 
tanto 

 
RESPONSABILIDADE QUANTO A CONEXÃO  

 
53. Deixa-se de forma clara, que a Plataforma EqualsSport não possui nenhuma responsabilidade quanto 

a má conexão, falhas na conexão dos servidores de internet dos competidores, e também se exclui da 

responsabilidade na falha ou inoperância dos equipamentos que são essencialmente usados pelos 
participantes.  

 
54. Qualquer desacordo entre os jogadores e/ou participantes dos torneios quanto aos resultados por 

conta das falhas anteriormente descritas, a palavra ou decisão final fica a cargo da empresa gestora 

da Plataforma EqualsSport. 
 

 
 

LIMITES DA RESPONSABILIDADE 
 

55. A titularidade da conta inscrita na Plataforma EqualsSport juntamente com toda a informação nele 

contida não é transferível, não pode ser copiado e somente pode ser utilizado por você para os 
propósitos expressamente permitidos por nós neste instrumento. 

 
56. O uso e guarda segura da conta na Plataforma EqualsSport  (incluindo senhas e quaisquer medidas de 

segurança relacionadas com a mesma) continuam sendo sua responsabilidade uma vez que ele tenha 

sido registrado e atribuído a você. Nós não assumiremos a responsabilidade sobre quaisquer perdas 
ou danos sofridos por você ou terceiro decorrentes da sua falha em salvaguardar o seu acesso.  
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USO DE LOGOMARCAS E PATROCINADORES 
 

57. Você de forma irrevogável nos concede e a terceiros agindo em nosso nome, todos os direitos, 

consentimentos e licenças necessárias para nos permitir a utilização mais plena (incluindo, sem 
limitação, para reproduzir , distribuir, emendar, alterar, editar, traduzir, alterar, exibir publicamente, 
transmitir na TV, via Internet e através de quaisquer outros meios de comunicação e fazer trabalhos 
derivados do mesmo) de sua fotografia, aparência, imagem, voz, nome, filmagem e gravações de som 
que apresentem você, como fotografado, gravado, ou transmitido por nós ou em nosso nome (a 

"Contribuição") durante todo o mundo em perpetuidade e livre de direitos por quaisquer e todos os 
meios, em qualquer e de toda a mídia , quer seja agora conhecido, ou doravante desenvolvido ou 
concebido, em qualquer programa de para o qual foi gravada a sua Contribuição e quaisquer outros  
programas e qualquer outro conteúdo incluindo, sem limitação, em relação à transmissão ao vivo ou 
pré-gravada de nossa cobertura de um Torneio na Internet, a produção e distribuição de vídeo blogs 
de um Torneio na Internet e o produção e liberação de promoções, ou o outros materiais de marketing 
relacionados com a, um Torneio, ou torneios de poker ou websites de poker online associados com as 
nossas marcas (incluindo mas não se limitando às marcas "Equals9", "EqualsSport", "HiveJogos"). Você, 

por meio desta, libera nós e nossos representantes designados de qualquer reivindicação, dano, 
responsabilidade, custos e despesas provenientes de qualquer violação de direito de privacidade, 
publicidade ou personalidade que você tenha, ou violação de qualquer direito autoral ou de 

propriedade que você tenha, baseado no contrato acima e relacionado com qualquer utilização da 
Contribuição sobre as licenças e direitos garantidos aqui. O licenciamento precedente deve ser 

obedecido por você e seus herdeiros, cessionários e representantes legais. 
 

58. Você reconhece e concorda que não tem permissão para ser patrocinado (direta ou indiretamente) em 

qualquer Evento por um terceiro que seja um Operador Não Autorizado (conforme definido abaixo), e m 
relação aos nossos Eventos não poderá vestir quaisquer logomarcas de qualquer Operador Não 

Autorizado. Se determinarmos, a nosso exclusivo critério, que você foi patrocinado em um Evento por 
um Operador Não Autorizado e/ou está utilizando um logotipo ou logomarcas de um Operador Não 
Autorizado, temos o direito de exigir que você remova imediatamente os logotipos da marca e/ou para 
desqualificá-lo do Evento caso você não o faça (ou podemos instruir o local e/ou o Diretor do Torneio 
em um Evento para dar efeito à nossa determinação). Sujeito à lei aplicável, aqui você renuncia a 

quaisquer direitos ou reivindicações que você possa ter de alguma forma contra nós em relação à 
nossa ação contra você em relação a isso. 

 

59. Um "Operador não Autorizado" deve significar um terceiro (incluindo, porém, não se limitando a 
operadores dos jogos online ou offline) que conduzam torneios ou ofertas especiais que concedam um 

buy-in grátis, inscrição ou pacotes ou para um Evento sem a nossa autorização.  
 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

60. Direitos de Propriedade Intelectual  deve significar toda propriedade intelectual protegida, criada ou 
resultante sob as leis de qualquer jurisdição, incluindo: (I) todas as patentes e aplicações para as 

mesmas; (Ii) todas as marcas registradas, marcas de serviço, nomes de serviço, nomes comerciais, 
marcas, direitos de imagem comercial, nomes de empresas, estilos comerciais, logotipos, artes, get -
ups, rótulo da embalagem, desenhos e outros identificadores de origem ou de negócios, registrados ou  
não, incluindo todos os direitos legais comum aos mesmos (na medida transferíveis) e com a boa 
vontade associada a qualquer um dos anteriores, juntamente com todos os aplicativos, inscrições, 
renovações e prorrogações; (Iii) todos os nomes de domínio da Internet (incluindo aqueles ligados, 

registrados e/ou afiliado com sites de redes sociais); (Iv) todos os direitos autorais e todos os direitos 
de trabalho, máscara, banco de dados e design, registrados e publicados ou não, todos os registros e 
memórias e todas as aplicações em relação ao mesmo, juntamente com todos os reversões, extensões 
e renovações dos mesmos; (V) todos os segredos comerciais, know-how e informações confidenciais e 
de propriedade semelhantes protegidos por qualquer legislação aplicável ou de direito comum; (vi) 

todos os outros direitos de propriedade intelectual decorrentes ou relacionadas com a tecnologia; (vii) 
todos os direitos de promoção, publicidade e endosso e direitos conexos; (viii) todos os direitos de 

processar e recuperar em direito ou de equidade para qualquer passado, presente ou futuro violação, 
apropriação indébita, diluição, violação ou outro comprometimento dos elementos anteriores.  
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61. A EQUALS9 EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, empresa detentora dos direitos de propriedade 
intelectual do Grupo, é a única detentora de todos os direitos dos Ativos da Plataforma EqualsSport.  
incluindo direitos autorais, segredos comerciais, Direitos de Propriedade Intelectual (definidos acima) e 

outros direitos. O termo "EqualsSport" e o nome de domínio “https://www.equalssport.com/” são 
marcas registradas, marcas de serviço, símbolos, nomes comerciais e/ou nomes de domínio e a Equals9 
reserva todos os direitos das mesmas. 

 
62. Você admite e concorda que apenas nós possuímos os direitos, títulos e interesse, sem limitações, a 

todos os Direitos de Propriedade Intelectual, de e para a Contribuição e qualquer trabalho derivado 
dela. Se a extensão de propriedade da Contribuição não nos empossar automaticamente, você 
garante e designa a nós (ou terceiro que possamos indicar) todos os direitos, títulos e interesses em e 
para a Contribuição, e concorda em executar todos os documentos sensatamente requisitados por nós 
para efetuar o precedente. 

 

63. Você representa e nos garante que (a) você tem todo o direito de conceder os direitos e licenças 
concedidas para nós e nossos afiliados abaixo e (b) nada na Contribuição (seja por meio de inflexão 
ou um gesto ou de outra forma) infringirá o direito autoral ou qualquer outro direito de qualquer pessoa, 
violar qualquer contrato ou dever de confidencialidade, constituem um desrespeito ao tribunal, seja 
difamatório ou ser calculado para nos levar, qualquer emissora, e / ou qualquer de nossas marcas em 

descrédito. 

 
64. Todos os consentimentos sob o Ato de Direitos Autorais ou ao abrigo de legislação semelhante em 

outros países do mundo em conexão com o seu desempenho, em qualquer Evento, e a exploração do 
seu desempenho em qualquer Evento por quaisquer meios e em todos os  meios é concedida e atribuído 

por você para nós. Além disso, você renuncia a todos os direitos morais no e para a sua Contribuição 
para o qual você é agora ou pode, a qualquer momento no futuro ter direito e concorda em não iniciar, 

manter ou permitir qualquer ação ou reivindicação no sentido de que qualquer tratamento, exploração 
ou utilização de tal Contribuição ou outros materiais violem seus direitos morais.  

 
DIVERSOS 

 
65. INDENIZAÇÃO: Você concorda em nos indenizar ou a qualquer designado sobre todos e quaisquer 

custos, reclamações, despesas e passivos (incluindo sem se limitar, taxas legais e qualquer soma pagas 
em assessoria advocatícia) resultante da violação por você (ou qualquer pessoa agindo sob sua 
autoridade) de qualquer um dos acordos, garantias e/ou empresas da sua parte contida nesse Acordo. 
 

66. ALTERAÇÕES NAS REGRAS DO TORNEIO: Nós nos reservamos o direito de adicionar ou alterar quaisquer 
regras do Torneio ou Evento, conforme julgarmos apropriado, e tais alterações serão notificadas em 
nosso site ou para você, após tais alterações. A continuidade da sua participação no Evento após tal 
alteração e notificação servirá como sua aceitação da mesma. 

 
67. DIREITO DE CANCELAMENTO: Nós, junto com a plataforma do organizador no qual o Evento será 

organizado, nos reservamos ao direito de cancelar ou alterar qualquer Evento ou Torneio a nosso 
exclusivo e absoluto critério. 

 
68. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS: Você concorda em obedecer às Regras de Torneio da “EqualsSports e 

HiveJogos”. Em determinadas circunstâncias, estas regras podem ser substituídas pelas regras da casa 
ou regulamentos de jogos locais. Qualquer mudança nas regras será colocada no website do Evento e 
será anunciada aos jogadores durante o Evento. 

 
69. RECUSA DE ENTRADA: Nós nos reservamos o direito de proibir a entrada de qualquer pessoa em 

qualquer um e todos os Torneios, bem como nas áreas do Evento por qualquer motivo. Indivíduos que 
forem excluídos pelo Patrocinador do Torneio, Parceiros ou local não estão elegíveis para entrar em 
qualquer um dos Eventos ou na Área de Torneio. 

 
70. DESQUALIFICAÇÃO: Nós, juntamente com organizador no qual o Evento será organizado, nos 

reservamos ao direito de desqualificar qualquer pessoa de todos os Torneios e/ou solicitar a retirada 
de tais pessoas da área do Evento por qualquer motivo. Se você for desqualificado de um Torneio, você 

https://www.equalssport.com/
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não estará qualificado por direito a qualquer premiação de Torneio.  
 

71. SEM CONTROVÉRSIA: Nenhum Jogador participando em qualquer evento será permitido mostrar ou 

comunicar, de qualquer maneira, qualquer mensagem ou conteúdo que, a nosso exclusivo critério, seja 
interpretada como política em sua natureza (ou que seja favorável a qualquer causa ou ação política), 
ou racista, obscena, derrogatória, ameaçadora por natureza, uma forma de assédio, difamatória, 
fraudulenta, invasiva a privacidade de outra pessoa, ofensiva, difamatória a outra pessoa, ou que 
promova, divulgue ou aceite qualquer coisa ilegal ou fora da lei, que vitime, degrade, importune ou 
intimide um indivíduo ou grupo de indivíduos com base em qualquer classificação, incluindo, sem 

limitação, religião, gênero, orientação sexual, raça, cor, credo, etnia, origem, cidadania, idade, estado 
sexual, estado militar ou desabilite, constitua ou encoraje conduta criminal ou que dê origem a 

obrigações civis, ou que seja criada para fins comerciais, incluindo sem limitação, submeter qualquer 
material para solicitar fundos ou promover, divulgar ou solicitar a venda de artigos ou serviços. Em 
relação com qualquer disputa sobre esse parágrafo, a nossa decisão deve ser definitiva e vinculativa.  

 
72. FORÇA MAIOR: Nós não seremos responsáveis por qualquer atraso ou falha no desempenho das nossas 

obrigações neste Acordo ou em outro lugar, incluindo (mas não limitado a) qualquer obrigação de 
oferecer uma premiação garantida, em caso de atos, eventos, omissões ou acidentes além do nosso 
controle razoável, incluindo (mas não se limitando a) atos de Deus, incêndio, explosão, danos 

acidentais, inundação, terremoto, as condições climáticas adversas ou outro desastre natural, guerra, 
ameaça ou preparação para a guerra, ataque terrorista, guerra civil, civil comoção ou motins e 

cumprimento voluntário ou obrigatório de qualquer lei (incluindo a não concessão de qualquer licença 
ou autorização necessária ou qualquer alteração na lei ou interpretação da lei).  

 

73. ALTERAÇÕES: Nos reservamos ao direito de mudar os termos deste Acordo a qualquer momento; sendo 
assim, você deve rever a versão mais atualizada sempre antes de participar de um Evento. 

 

74. LIMITES DE RESPONSABILIDADE: Você concorda que, exceto conforme exigido por lei aplicável, não 
seremos responsáveis por quaisquer perdas, danos, reclamações ou outras despesas decorrentes do 

presente Acordo. 
 

75. TAXAS: Você concorda ser o único responsável pelo pagamento (em tempo) de quaisquer impostos  

sobre o rendimento ou similares ou pagamentos relacionados impostas ou cobrados por qualquer 
jurisdição aplicável ou qualquer autoridade governamental nele ou do mesmo sobre quaisquer prêmios, 

taxas ou outros valores pagos a você, e você nos indenizará e deve nos manter plenamente e 
efetivamente indenizado de e contra qualquer responsabilidade ou despesa em relação a tais 
impostos ou outros pagamentos (salvo na medida em tal recuperação seja proibida p or lei). 

 
76. DECLARAÇÃO FISCAL: Você concorda que você é totalmente responsável por enviar à Autoridade 

Fiscal competente qualquer declaração de imposto em relação a quaisquer pagamentos recebidos 
por você (prêmios e taxas) e que garantirá que tais declarações fiscais sejam enviadas com precisão e 
em tempo. 

 
 

Este Termo de Adesão foi atualizado pela última vez em 30 de novembro de 2021. Versão:  

20213011. 

 


