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CONTRATO DE USO

Antes de se cadastrar no site TrocaFigurinhas.com e fazer uso das ferramentas e 
da comunidade como um todo você deve ler estes termos na íntegra. Estes termos 
são importantes para sua orientação e conhecimento de direitos, deveres, 
responsabilidades e riscos.

Ao clicar no botão "Aceito" (que se encontra na parte inferior da tela) como parte do 
processo de cadastramento no Site, você concorda com os termos e condições 
expostos neste documento.

GARANTIAS DO SERVIÇO

O Site TrocaFigurinhas.com e toda sua equipe de administração descarta todas e 
quaisquer garantias, expressas ou implícitas, relacionadas ao Serviço, que lhe é 
fornecido "TAL COMO É", e não presta qualquer garantia ou declaração relativa à sua 
qualidade, adequação de utilização, integridade ou precisão.

Independentemente dos nossos esforços para prestar-lhe um serviço da máxima 
qualidade, proteção e segurança, não podemos garantir que o Serviço funcione 
ininterrupta e oportunamente, que seja isento de erros, que os defeitos sejam 
corrigidos, nem que os serviços contidos no site se encontrem isentos de vírus ou 
anomalias.

O TrocaFigurinhas.com reserva-se o direito de suspender, descontinuar, modificar, 
remover ou adicionar algo ao Serviço, à sua inteira discrição, com efeitos imediatos e 
sem qualquer obrigação de avisar o usuário, não tendo qualquer tipo de 
responsabilidade sobre qualquer perda sofrida em conseqüência de qualquer decisão 
tomada neste sentido. 

Nos casos em que houver pagamentos que garantam direitos posteriores a uma 
possível suspensão definitiva, os valores proporcionais serão devolvidos. Entretanto 
interrupções temporárias sejam elas causadas por fatores externos ou pelos próprios 
serviços do TrocaFigurinhas.com, não serão reembolsados nem compensados.

SUAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS DE USO

Antes de iniciar a utilização do Site, o Usuário declara, garante, acorda e reconhece 
que:

Tem conhecimento do risco de perder figurinhas, álbuns ou qualquer material 
envolvido numa eventual troca e que o site TrocaFigurinhas.com e qualquer um de 
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seus mantenedores não tem qualquer responsabilidade sobre tal perda.

Tem conhecimento do risco de expor seu endereço para efetuar as trocas. O site 
TrocaFigurinhas.com e qualquer um de seus mantenedores não têm qualquer 
responsabilidade por eventuais problemas decorrentes desta exposição. Uma
alternativa mais segura neste caso é a abertura de caixas postais.

A utilização do Serviço é da inteira opção, discrição e risco do Usuário.

Este é o único responsável pelas redes de telecomunicações e serviços de acesso à 
Internet necessários para que possa acessar e utilizar o Serviço, e nós não 
assumimos qualquer tipo de responsabilidade por quaisquer anomalias que ocorram 
nos mesmos.

AUTORIDADE

A administração do site TrocaFigurinhas.com detém a autoridade sobre a emissão, 
manutenção, suspensão e encerramento das contas dos Usuários. A decisão dos 
gestores do site, no que diz respeito a qualquer aspecto das contas dos usuários, 
utilização do serviço ou resolução de conflitos, é final e não está aberta a revisão ou 
recurso.

UTILIZAÇÕES PROIBIDAS

Usar os serviços para fins ilegais ou para a troca de material ilícito, difamatório ou 
abusivo, que infrinja o direito de privacidade dos demais participantes, seja o 
referido material de natureza ameaçadora, abusiva, degradante, obscena ou que 
viole os direitos de propriedade industrial ou intelectual, ou os direitos de terceiros. 

Aproveitar-se de informações alheias para envio de virus, spans, correntes e demais 
pragas. 

Prejudicar ou ofender outros participantes da comunidade de forma intencional 
através de palavreado chulo, chantagens, ameaças, injúrias e defamações. 

Explorar possíveis brechas no sistema para obter vantagens. 

Criar vários cadastros para infringir algumas regras ou se auto-qualificar. Nestes 
casos todas as contas associadas estarão envolvidas na transgressão. Membros de 
uma mesma família que possuem cadastros diferentes também se enquadram neste 
item. 

Casos não mensionados serão decididos pelos gestores do site.

Participantes que usarem destes artifícios poderão ser suspensos ou banidos.
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NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, caso um Usuário não cumpra, no seu todo 
ou em parte, qualquer uma das regras aqui descritas, o site TrocaFigurinhas.com
reserva-se o direito de tomar as medidas que considerar necessárias, incluindo o 
bloqueio imediato do acesso do Usuário ao Serviço, o encerramento da conta do 
referido Usuário ao Site, cancelamento de quaisquer benefícios adiquiridos e/ou a 
interposição de uma ação legal contra esse Usuário.

SEGURANÇA E A SUA CONTA

A conta de cada usuário é acessível através da combinação de uma Identificação 
Única do Usuário ("Login") e uma senha única e secreta ("Password") - sendo o 
Nome de Usuário e o Password referidos, em conjunto, como "Dados de Acesso".  O 
Usuário é obrigado a escolher o seu próprio Nome de Usuário e Password de acordo 
com as regras aqui referidas. 

O Usuário reconhece que é totalmente responsável por toda a utilização do Serviço 
sob os seus Dados de Acesso e que não revelará os mesmos a qualquer pessoa, em 
nenhuma circunstância.

O Usuário é obrigado a manter permanentemente os seus Dados de Acesso secretos 
e confidenciais e a fazer todos os esforços para proteger a sua confidencialidade. 
Qualquer uso não-autorizado dos seus Dados de Acesso é da inteira responsabilidade 
do Usuário e o mesmo será considerado como seu uso pessoal. Qualquer 
responsabilidade decorrente disso será atribuída ao Usuário.

ALTERAÇÕES NOS TERMOS

O site TrocaFigurinhas.com reserva-se o direito de atualizar ou modificar este 
Documento, ou qualquer uma das partes do mesmo, sem notificação, assim, 
recomendamos que o usuário visite o Site regularmente e verifique os termos e 
condições da versão do Documento em vigor nessa data. Considera-se que a sua 
utilização continuada do Site representa a sua aceitação de qualquer alteração do 
Acordo.

VERSÃO

A versão brasileira (portuguesa) do presente Contrato será a versão prevalecente em 
caso de qualquer discrepância relativa às versões traduzidas do mesmo.


