
Termos de Uso do Firecast (Versão 1) 

Controle de Revisões 
Revisão Data Mudanças 

Versão 0 31 de janeiro de 2018 Versão inicial dos termos de uso. 

Versão 1 31 de março de 2021 Todos os termos foram alterados ou revisados. Esta 
versão estabelece linha de base para controle de 
mudanças subsequentes. 

 

Estes são os termos de uso na língua portuguesa para brasileiros. Clique aqui para ver os 

termos de uso na língua inglesa. 

1. Seu contrato com o grupo RRPG Firecast 
1.1 O termo “Firecast” refere-se ao serviço que é composto por softwares 

clientes, softwares servidores e websites disponibilizados pelo grupo RRPG 

Firecast que: (i) permite a comunicação entre pessoas via chat e/ou via VOIP; 

(ii) Permite a troca de conteúdo (fichas, histórias, imagens, e outros textos) 

entre pessoas; (iii) possui várias funcionalidades especiais, todas focadas 

para que seja possível a realização de sessões da atividade lúdica RPG (Role 

Playing Game) através da internet. 

1.2 Os termos “RRPG”, “Firecast” e “RRPG Firecast” são sinônimos entre si. 

1.3 O termo “Grupo RRPG Firecast” se refere à pessoa jurídica ALYSSON 

CRESCENCIO DA CUNHA 08935778630, CNPJ 21.817.693/0001-80, 

organizada sobre as leis da República Federativa do Brasil. 

1.4 O termo “Usuário” refere-se à pessoa titular de uma ou mais contas do 

serviço. Ao aceitar estes Termos, você passará a ser considerado um usuário 

do serviço Firecast. 

1.5 Seu contrato com o Grupo RRPG Firecast é composto pelos termos e 

condições estipulados neste documento. 

2. Aceitação e alteração dos termos 
2.1 Para utilizar o serviço Firecast, primeiro o usuário deve aceitar estes Termos 

de Uso. Estes termos são aceitos por você quando você clica ou marca para 

aceitar ou concordar com os termos. 

2.2 O usuário afirma: 

a. Que leu, entendeu e concorda com todos os termos de uso dispostos 

neste documento. 

b. No momento em que aceitou estes termos que: (i) Tem ao menos 18 

anos de idade; (ii) Ou é menor de 18 anos, mas tem ao menos 14 anos 

de idade e possui o consentimento de seus pais ou guardiões legais 

que concordam plenamente com os termos aqui dispostos. Pais e/ou 
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guardiões legais ao concordarem com estes Termos em nome de 

indivíduos entre 14 e 18 anos de idade são responsáveis por todos os 

atos do menor que foi acordado em seu nome, incluindo todas as 

cobranças financeiras e legais. 

2.3 O Grupo RRPG Firecast poderá fazer alterações nestes termos a qualquer 

momento. Quando houver mudanças, o usuário será notificado sobre os 

novos termos do contrato para que aceite ou recuse, tornando o uso do 

serviço suspenso até sua decisão. Se o usuário não concordar com os termos 

modificados, deverá encerrar o uso do serviço Firecast, rescindindo o 

contrato de acordo com a seção 3 deste documento. 

3. Rescisão do contrato 
3.1 O usuário poderá a qualquer momento rescindir o contrato cancelando todas 

as suas contas do serviço Firecast às quais tenha o registro. 

3.2 O Grupo RRPG Firecast poderá a qualquer momento rescindir este contrato, 

com ou sem aviso prévio, por qualquer motivo ou sem nenhum motivo. 

Apesar da total liberdade que o Grupo RRPG Firecast tem para rescindir este 

contrato, reforçamos que as seguintes situações, dentre outras, são motivos 

quem podem levar à rescisão do contrato por parte do Grupo RRPG Firecast: 

a. Violação a estes Termos por parte do usuário; 

b. Banimento permanente do serviço que o usuário tenha sofrido. 

c. Usuário com uma ou mais contas que não tenham sido acessadas por 

um período maior ou igual a 1 (um) ano. 

3.3 Caso a rescisão do contrato seja oriunda (i) da violação a estes Termos por 

parte do usuário; (ii) devido a um banimento permanente do serviço que o 

usuário tenha sofrido; (iii) ou do cancelamento das contas do serviço Firecast 

por vontade do usuário, o usuário terá confiscado seu direito de qualquer e 

todo pagamento que tenha feito ao Grupo RRPG Firecast. O usuário 

reconhece e concorda que não possui direito a nenhum reembolso de 

qualquer valor que tenha sido pago antes da rescisão deste contrato, exceto 

no caso previsto pelo artigo 49 do código de defesa do consumidor. 

3.4 Em caso de rescisão deste contrato, independentemente de qual das partes 

tenha o rescindido: 

a. O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de poder excluir 

permanentemente quaisquer dados referentes às contas e 

conteúdos enviados pelo usuário, mesmo em casos que não há cópia 

de segurança dos dados; 

b. O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de poder bloquear todas 

as contas e nomes das contas do usuário, impedindo seu uso, reuso 

ou reativação. 



c. As provisões das seções 5, 16 e 18, termos 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 9.1, 12.4 

e 15.3 continuarão em vigor mesmo após a rescisão do contrato. Para 

questões apenas de interpretação dos termos, você será considerado 

o usuário citado nos termos que vigorarão mesmo após a rescisão 

deste contrato. 

4. Licença 
4.1 Sujeito à sua obediência a estes termos, o usuário recebe uma licença 

limitada, não exclusiva, não sublicenciável, não transferível e gratuita para 

utilizar o Firecast para fins pessoais por meio de sua conta de usuário pessoal. 

O Grupo RRPG Firecast reserva todos os direitos não expressamente 

concedidos ao usuário conforme estes termos. 

4.2 O usuário não poderá e concorda em não: 

a. Sublicenciar, vender, ceder, alugar, arrendar, exportar, importar, 

distribuir, transferir ou de outra forma conceder direitos a terceiros 

relativamente ao Firecast. 

b. Remover, ocultar ou alterar qualquer aviso de direitos autorais ou 

outros avisos de propriedade incluídos no Firecast. 

c. Utilizar qualquer software Firecast não autorizados ou modificados. 

5. Uso da marca e imagem 
5.1 A distribuição, representação, publicação ou outro tipo de utilização da 

imagem, marca, logotipo, software ou site do Firecast é vedada se não 

houver a prévia autorização do proprietário do Grupo RRPG Firecast se a 

finalidade for comercial. 

6. Serviço Firecast 
6.1 A utilização e o acesso limitado ao Firecast são garantidos a qualquer pessoa 

que, em conjunção: 

a. Aceite estes termos de uso; 

b. Não infrinja nenhuma cláusula destes termos; 

c. Não esteja na lista de usuários banidos do serviço; 

d. Seja maior de 18 anos de idade ou que tenha ao menos 14 anos de 

idade e possua a autorização dos pais e/ou responsáveis legais para 

utilizar o serviço. 

e. Possua acesso à internet. 

6.2 O Grupo RRPG Firecast não tem obrigação de programar ou disponibilizar 

melhorias de qualquer natureza sugeridas pelo usuário. Contudo, o serviço 

poderá exigir que o usuário baixe e instale atualizações. Essas atualizações 

são necessárias para manutenção de compatibilidade, segurança, correções 

de problemas e novas funcionalidades. 



6.3 Ocasionalmente, o Grupo RRPG Firecast precisa realizar manutenção ou 

atualização de seu software, website, ou da infraestrutura fundamental que 

permite o acesso ao serviço. Isso pode levar a uma suspensão temporária do 

serviço Firecast até o processo ser concluído. O usuário não tem direito a 

exigir indenização pela referida suspensão do uso do serviço. 

6.4 O Grupo RRPG Firecast não garante que seu software funcionará sempre sem 

interrupções, defasagens ou falhas. O Grupo RRPG Firecast também não 

assume a responsabilidade por eventuais interrupções do serviço por falha 

da internet ou por qualquer outro motivo que esteja além de seu alcance. 

6.5 O usuário está ciente que o Firecast é compatível apenas com os sistemas 

operacionais: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 e Microsoft 

Windows 10. O Grupo RRPG Firecast não é obrigado a adaptar seu software 

para torná-lo compatível com atualizações de software dos sistemas 

operacionais que gerem incompatibilidades entre si. 

6.6 O usuário está ciente que partes das funcionalidades do Firecast são 

reservadas e exclusivas a usuários pagantes, conforme o a seção 10 destes 

termos. 

6.7 O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de poder incluir, alterar ou 

remover qualquer funcionalidade do serviço Firecast sem aviso prévio, por 

qualquer motivo ou sem motivo. 

7. Obrigações do usuário 
7.1 Antes da primeira utilização do serviço, o usuário será solicitado a criar uma 

conta de usuário, escolhendo um login e senha. O usuário é o único 

responsável por todas as atividades realizadas por meio de sua conta. O 

usuário deverá manter sua senha confidencial e não deve a compartilhar com 

terceiros. Se o usuário suspeitar de que qualquer outra pessoa conhece sua 

senha, o usuário deverá alterá-la imediatamente.  

7.2  O usuário tem a obrigação de usar o serviço Firecast em conformidade com 

a legislação vigente de seu país. 

7.3 O usuário é responsável por providenciar todos os equipamentos e contratar 

todos os serviços de terceiros necessários para conseguir acessar os 

servidores do Firecast pela internet. 

7.4 Conteúdos sensível é definido como qualquer documento, personagem, 

história, imagem, figura, fotografia, som, música, texto, gesto ou conversa 

que: 

a. Envolva estupro, mutilação, suicídio, tortura ou banalização da 

violência. 

b. Envolva pornografia, sexo explícito, relação sexual intensa, nudez 

erótica (incluindo nudez parcial) ou situação sexual de forte impacto. 



c. Envolva consumo, indução ao consumo, apologia, produção ou 

tráfico de drogas ilícitas conforme as leis do país do usuário. 

7.5 Quando criar espaços e salas virtuais com conteúdo sensível (termo 7.4) ou 

não recomendado para menores de 18 anos, o usuário é obrigado a utilizar 

funcionalidade adequada do Firecast para sinalizar este espaço, e, assim, 

alertar os outros usuários. 

7.6 O usuário não pode enviar, publicar ou divulgar conteúdos sensíveis (termo 

7.4) em espaços ou salas virtuais que não estão adequadamente sinalizadas 

conforme descrito no termo 7.5. 

7.7 O usuário deve respeitar e seguir as normas de etiqueta do Firecast descritas 

na seção 14 destes termos. 

7.8 O usuário não pode, dentro ou fora do serviço, cometer, incentivar ou 

defender qualquer ato repugnante descrito no termo 11.1. 

7.9 O usuário não pode divulgar serviços concorrentes dentro do Firecast de 

forma dolosa, ou seja, com a intenção de prejudicar ou degradar o serviço. 

8. Captura, armazenamento, privacidade e conteúdo dos dados 
8.1 O usuário autoriza o Grupo RRPG Firecast, sem estabelecer prazo final, a 

capturar, armazenar e utilizar os seguintes dados: 

a. Informações dos sistemas operacionais e hardware de seus 

dispositivos de forma a identificar individualmente cada aparelho e 

para fins estatísticos.  

b. Informações históricas de conexões aos servidores do Grupo RRPG 

Firecast, incluindo o endereço IP de origem, dispositivo, conta, data e 

hora de cada conexão individual. Estas informações serão usadas 

para, além de fins estatísticos, proteger o Grupo RRPG Firecast caso 

o usuário seja banido do serviço, impedindo-o de usar o Firecast. 

c. Endereço de e-mail, nome de usuário e hash criptográfico de senhas 

a fim de auxiliar a correta autenticação e conexão ao serviço. 

d. Nome, CPF/CNPJ, telefone e endereços do usuário quando houver 

pagamento. Estas informações nos são dadas pelos provedores de 

pagamentos eletrônicos (como PayPal e PagSeguro) e usadas para 

registro de transações comerciais do Firecast. 

e. Histórico das conversas realizadas no Firecast. Esses dados servem 

para melhorar a experiência do usuário e o acesso às mensagens é 

limitado da seguinte maneira: 

i. O remetente da mensagem possui acesso. 

ii. Se a mensagem for destinada de forma privada a uma única 

pessoa, o destinatário possui acesso. 



iii. Se a mensagem for enviada em um chat de sala virtual ou em 

um chat em grupo, todos que ali estavam presentes quando a 

mensagem foi enviada possuem acesso. 

iv. No chat principal e em chats em grupo de uma sala virtual, os 

mestres e o criador da sala virtual possuem acesso mesmo se 

não estiverem presentes no momento do envio da 

mensagem. 

v. No chat principal e em chats em grupo de uma sala virtual, se 

o histórico de conversas da sala virtual for configurado para o 

modelo de acesso público, todos que tiverem acesso à sala 

poderão também ter acesso à todas as mensagens ali 

enviadas em qualquer data.  

vi. Caso nenhuma das condições acima seja satisfeita, o acesso à 

mensagem é negado. 

8.2 Em caso de violação a direitos autorais de terceiros: 

a. O usuário assume a total responsabilidade por qualquer violação 

causada por qualquer conteúdo enviado por ele, isentando o Grupo 

RRPG Firecast de qualquer demanda judicial. 

b. O Grupo RRPG Firecast protegerá o proprietário do direito autoral, 

desde que (i) Seja apresentado o registro do direito autoral deferido 

por algum órgão responsável (como, por exemplo, INPI – Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial); (ii) ou receba uma ordem judicial 

para tal. Por isso, o Grupo RRPG Firecast recomenda ao usuário que, 

caso queira proteger algum conteúdo contra cópias não autorizadas, 

utilize softwares adequados para este fim. 

8.3 Sobre a garantia de armazenamento de conteúdo: 

a. O Grupo RRPG Firecast não se responsabiliza por qualquer perda, 

total ou parcial, de qualquer dado enviado pelo usuário, mesmo que 

esta perda seja acidentalmente causada pelo próprio usuário, pelo 

Grupo RRPG Firecast, falha de software, falha de hardware ou ataque 

cibernético. 

b. O Grupo RRPG Firecast cria cópias de segurança periodicamente de 

todo conteúdo armazenado no serviço, mas não é obrigado a manter 

e nem a restaurar tais cópias. O usuário é o único responsável pelo 

backup de seu conteúdo.  

8.4 O usuário mantém a propriedade de quaisquer direitos de propriedade 

intelectual que detenha sobre os conteúdos que enviar ao serviço. 

8.5 Quando o usuário de algum modo envia conteúdo ao serviço Firecast, está 

concedendo gratuitamente ao Grupo RRPG Firecast a permissão para usar, 

reproduzir, distribuir, exibir, transmitir e comunicar ao público tal conteúdo. 

Se o conteúdo enviado for uma foto ou outra imagem digital, o usuário 



também renuncia expressamente a todo e qualquer direito de privacidade e 

publicidade relacionado à imagem. Esta permissão perdura mesmo que o 

usuário deixe de usar o serviço ou mesmo que este contrato seja rescindido. 

9. A interação entre os usuários 
 Firecast é uma ferramenta de comunicação entre usuários, e, por isto, não há 

como prever como se dará a interação entre as pessoas que utilizam o serviço. 

9.1 O usuário está ciente que o Grupo RRPG Firecast não consegue controlar a 

forma que ocorre a interação entre as pessoas e isenta o Grupo RRPG Firecast 

de quaisquer danos morais, danos materiais, sofrimentos psicológicos e/ou 

sofrimentos psiquiátricos que possa sofrer em consequência da interação 

entre os usuários do serviço.  

10. Assinatura Paga 
O Firecast é um serviço gratuito com um subconjunto de recursos e 

funcionalidades reservada a usuários “Assinante Gold”, “Assinante Gold Plus”, 

“Assinante Platina” ou “Assinante Ruby”. 

10.1 O usuário está ciente que a assinatura paga é apenas uma licença de uso 

temporária, cedida pelo Grupo RRPG Firecast ao usuário, que permite o 

acesso a funcionalidades extras que são exclusivas a usuários pagantes, e 

que: 

a. Mesmo pagando por esta assinatura, ainda deverá respeitar todos os 

termos do contrato. 

b. O acesso a estas funcionalidades exclusivas também está sujeito à 

disponibilidade do serviço e que, conforme os termos 6.3, 6.4 e 15.1, 

não há garantias quanto a esta disponibilidade. 

10.2 O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de poder incluir, alterar e/ou 

remover funcionalidades exclusivas a usuários assinantes sem aviso prévio. 

O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito, também, de poder transformar 

uma funcionalidade exclusiva a assinantes em uma funcionalidade não 

exclusiva, ou vice-versa, sem aviso prévio. 

10.3 As assinaturas não são vitalícias e vigorarão: (i) até que seu prazo de validade 

termine; (ii) ou até que ocorra a rescisão deste contrato, o que acontecer 

primeiro. 

10.4 As assinaturas não são gratuitas, e seus valores são definidos pelas opções 

escolhidas no momento da compra. O Grupo RRPG Firecast pode, no 

momento que quiser, a seu próprio e exclusivo critério, disponibilizar 

gratuitamente assinaturas que são pagas. 

10.5 Usuários assinantes não são isentos às regras de banimento descritas na 

seção 11 destes termos. 



10.6 O usuário poderá pedir reembolso do valor pago em até sete dias após a 

assinatura vigorar em sua conta, conforme prevê o artigo 49 do código de 

defesa do consumidor. Após este período, a compra será definitiva e o valor 

pago pelo usuário não será reembolsável. 

11. Regras de Banimento de Usuários 
O banimento de usuários é uma ferramenta disponível ao Grupo RRPG Firecast 

para proteger a comunidade online das pessoas que perturbam a paz e o sossego do 

serviço. Note que esta seção se refere ao banimento do serviço como um todo, não a 

funcionalidade em que os próprios usuários utilizam para banir outros usuários de suas 

salas virtuais. Não existem regras específicas para este último, e o Grupo RRPG Firecast 

não se responsabiliza pelos motivos e maneira que ocorrem tais banimentos locais. 

11.1 São atos repugnantes: 

a. Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio 

simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. 

b. Associar-se a outras pessoas, em bando, a fim de perturbar a paz e o 

bem-estar alheio. 

c. Perseguir alguém, de forma continuada, ameaçando-lhe a 

integridade física ou psicológica ou ainda perturbando sua esfera de 

liberdade ou privacidade. 

d. Discriminar ou inferiorizar alguém ou um grupo de pessoas por raça, 

cor, sexo, identidade de gênero, sexualidade ou religião. 

e. Caluniar, difamar e/ou assediar outras pessoas. 

f. Cometer crime previsto na legislação brasileira vigente. 

g. Ajudar algum usuário banido a ter acesso ao Firecast. 

h. Produzir, reproduzir, compartilhar ou divulgar conteúdo pedófilo ou 

que faça apologia ao abuso sexual infantil. Para esta regra, entende-

se que crianças são as pessoas, reais ou fictícias, menores de 18 anos 

de idade. 

i. Promover, defender ou participar de jogos onde a pedofilia e/ou 

abuso sexual infantil traga qualquer tipo de recompensa a quem o 

cometer, independente se o ato, a criança ou a recompensa forem 

fictícias. Para esta regra, entende-se que crianças são as pessoas, 

reais ou fictícias, menores de 18 anos de idade. 

j. Produzir, reproduzir, compartilhar ou divulgar jogos, histórias, 

imagens, vídeos, áudios ou outro formato digital que contenham 

cenas, fictícias ou não, de sexo explícito ou pornográficas envolvendo 

crianças ou adolescentes. 

k. Explorar falhas de software do Firecast com o intuito de tirar 

vantagem, seja ela financeira ou não. 



l. Atacar ou ameaçar de atacar digitalmente o Firecast ou servidores do 

Grupo RRPG Firecast de forma que venha prejudicar seu bom 

funcionamento. 

m. Obter controle ou acesso indevido aos servidores, serviço ou dados 

do serviço Firecast. 

n. Violar repetidamente as normas de etiquetas do Firecast, descritas 

na seção 14. 

o. Personificar, representar ou difamar o Grupo RRPG Firecast e seus 

membros. 

p. Tentar obter a senha de outro usuário do Firecast. 

q. Criar, gerar, fabricar, publicar, transmitir ou distribuir textos, áudios 

ou imagens cujo conteúdo seja enganoso e falso com intenção de 

fazer mal ou com a intenção obter ganho financeiro ou político. 

 

11.2 O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de poder banir o usuário do 

serviço, assinante ou não, caso tenha motivos para suspeitar: 

a. Que o usuário, dentro ou fora do Firecast, cometeu, pretenda 

cometer, incentivou, pretenda incentivar, defendeu ou pretenda 

defender qualquer ato repugnante descrito no termo 11.1 

b. Que o usuário violou ou pretenda violar qualquer um destes termos. 

 

11.3 Da execução do banimento: 

a. O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de executar o banimento 

sem aviso prévio. 

b. O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de estipular a duração do 

banimento usando seu próprio e exclusivo critério. 

c. O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de poder banir também 

todas as contas e dispositivos suspeitos de pertencerem ao usuário 

banido. 

 

11.4 O usuário banido perde o direito de utilizar o Firecast e de acessar seu 

conteúdo armazenado no serviço durante o período do banimento. 

 

11.5 Se o usuário vier a ser banido permanentemente do serviço Firecast, 

ocorrerá a rescisão do contrato de acordo com a seção 3 destes termos. 

 

11.6 O usuário pode ser banido preventivamente, de forma automática, por 

algoritmo de inteligência artificial que busca ativamente contas e dispositivos 

suspeitos de pertencerem a qualquer um dos usuários banidos do Firecast. 

Este banimento automático é regido pelas seguintes regras: 



a. Se achar que sofreu banimento preventivo falso positivo, fica a cargo 

do usuário entrar em contato com o Grupo RRPG Firecast através dos 

meios de contatos oficiais, listados no website do Firecast, e 

requisitar reavaliação humana sobre seu caso. 

b. O Grupo RRPG Firecast se reserva o direito de reavaliar os banimentos 

preventivos usando seu próprio discernimento. 

c. Caso o banimento preventivo seja avaliado como falso positivo pelo 

Grupo RRPG Firecast, o usuário não terá direito a qualquer tipo de 

ressarcimento, pois entende que este processo é um mecanismo 

usado para proteger todos os usuários do Firecast. 

 

12. Plug-ins para o Firecast 
O software Firecast permite extensões em seu software cliente que podem ser 

programadas pelos próprios usuários do serviço. Esta seção fala a respeito destas 

extensões. 

12.1 O termo “plug-in” se refere às extensões de software que podem ser 

programadas pelos próprios usuários do serviço. 

12.2 O usuário isenta o Grupo RRPG Firecast por qualquer mau funcionamento de 

plug-ins criados por terceiros e qualquer dano proveniente de seu uso.  

12.3 O usuário que desenvolver plug-ins para o Firecast: 

a. Está ciente e aceita estes termos. 

b. Está ciente que plug-ins são extensões e não fazem parte do software 

do Firecast, e, portanto, não terá nenhum direito sobre a propriedade 

intelectual do Firecast. 

c. Está ciente que o Grupo RRPG Firecast o autoriza a criar plug-ins, mas 

não o solicita que crie plug-ins. 

d. Não cobrará nenhuma taxa, tarifa ou participação dos ganhos do 

Grupo RRPG Firecast pela criação, armazenamento, utilização ou 

distribuição de seus plug-ins.  

e. Autoriza o Grupo RRPG Firecast a armazenar, utilizar e distribuir seu 

plug-in livremente e de forma ilimitada a outros usuários do Firecast, 

e não cobrará nenhuma taxa, tarifa ou participação dos ganhos do 

Grupo RRPG Firecast por isto. O usuário está ciente ainda que o Grupo 

RRPG Firecast não é obrigado a armazenar, utilizar nem distribuir seus 

plug-ins. 

f. Poderá cobrar apenas pelo serviço de criação do código do plug-in a 

terceiros, desde que tenha sido solicitado e desde que ambas as 

partes concordem com a transação. Os termos e método desta 

transação são de responsabilidade do usuário e do terceiro que 



solicitou tal serviço, isentando o Grupo RRPG Firecast de qualquer 

responsabilidade por esta transação. 

g. Não tentará diminuir nem atacar o valor ou a reputação do serviço, 

nome ou marca Firecast. 

h. Isenta o Grupo RRPG Firecast de qualquer dano a outros usuários que 

possam ser causados pela instalação e/ou uso de seus plug-ins. 

12.4 O usuário que desenvolver plug-ins para o Firecast deverá garantir que seus 

plug-ins: 

a. Não impactarão negativamente a qualidade ou estabilidade do 

serviço Firecast. 

b. Não impactarão negativamente o comportamento de outros plug-ins 

do Firecast. 

c. Não instalarão spywares ou malwares nos dispositivos em que forem 

utilizados. 

d. Não solicitarão, coletarão, armazenarão nem utilizarão informações 

pessoais ou privadas dos usuários nem dos dispositivos em que forem 

instalados ou utilizados. 

e. Não terão anúncios nem propagandas de qualquer natureza, exceto 

os devidos créditos de quem criou ou participou da criação do plug-

in. Os devidos créditos: 

i. Devem ser minimamente intrusivos. 

ii. Podem conter apenas nomes, apelidos, endereços de e-mails, 

endereços de perfis de redes sociais, endereços de websites e 

pequenos logotipos das pessoas ou grupos de pessoas que 

participaram da criação do plug-in. 

iii. Não poderão personificar ou creditar pessoas ou grupos de 

pessoas que não participaram da criação do plug-in. 

12.5 Sobre o kit de criação de plug-ins, também conhecido como Firecast SDK, 

disponibilizado pelo Grupo RRPG Firecast: 

a. O kit de criação de plug-ins disponibilizado pelo Grupo RRPG Firecast 

é distribuído “como está” e sem garantias. O Grupo RRPG Firecast não 

garante que o kit de criação estará sempre disponível, acessível, 

seguro, acurado, completo ou livre de erros. 

b. O kit de criação de plug-ins é disponibilizado gratuitamente e de 

forma facultativa ao usuário. Assim, o usuário concorda que seu único 

direito ou recurso para qualquer problema ou insatisfação com o kit 

de criação é cessar imediatamente sua utilização. 

c. O Grupo RRPG Firecast não é obrigado a: 

i. Corrigir erros do kit de criação. 

ii. Desenvolver melhorias no kit de criação. 



iii. Incluir melhorias desenvolvidas pelo usuário no kit de criação 

oficial. 

iv. Dar suporte ou qualquer outro tipo de ajuda em relação à 

instalação, uso ou desinstalação do kit de criação. 

v. Dar suporte ou qualquer outro tipo de ajuda em relação à 

programação de plug-ins. 

13. Termos de funcionalidades específicas 
13.1 Sobre o serviço de armazenamento de arquivos FireDrive: 

a. O Grupo RRPG Firecast não se responsabiliza por qualquer tipo de 

perda de dados causados pelo serviço de armazenamento. O usuário 

está ciente que o serviço FireDrive pode conter falhas e que também 

poderá ser desativado pelo Grupo RRPG Firecast com ou sem aviso 

prévio. Este serviço não é recomendado para armazenamento de 

cópias de segurança. 

b. Quando o usuário de algum modo envia arquivos ou dados para o 

FireDrive, está concedendo gratuitamente ao Grupo RRPG Firecast a 

permissão para usar, reproduzir, distribuir, exibir, transmitir e 

comunicar ao público tal conteúdo. Se o conteúdo enviado for uma 

foto ou qualquer imagem digital, o usuário também renuncia 

expressamente a todo e qualquer direito de privacidade ou 

publicidade relacionado à imagem. Esta permissão perdura mesmo 

que o usuário deixe de usar o serviço ou mesmo que este contrato 

seja rescindido. 

c. O usuário assume a total responsabilidade por qualquer violação que 

possa ser causada por qualquer conteúdo enviado por ele, isentando 

o Grupo RRPG Firecast de qualquer demanda judicial. 

d. É proibido armazenar no FireDrive: 

i. Fotos ou vídeos contendo imagens de sexo explícito, 

genitálias, close de nádegas totalmente nuas ou conteúdo que 

potencialmente seja ligado a sexo explícito.  

ii. Fotos ou vídeos contendo imagens de menores de idade. 

iii. Conteúdos que violem de qualquer forma algum desses 

termos. 

iv. Conteúdos que violem de qualquer forma a legislação 

brasileira vigente. 

14. Normas de etiquetas do Firecast 
O Firecast é uma comunidade, e membros de qualquer comunidade devem se 

respeitar. Assim, o Grupo RRPG Firecast pede que você não se envolva em conversas 

indesejáveis, imorais ou ofensivas. 



14.1 O Grupo RRPG Firecast pede ao usuário para: 

a. Não use palavrões ou linguagem vulgar, ofensiva ou obscena. 

b. Não explore menores de qualquer forma. 

c. Não use linguagem ofensiva de cunho racial, religioso ou sexual. 

d. Não discuta atividades ilícitas, como compra de drogas ou fabricação 

de bombas. 

e. Não assedie, ameace, constranja ou faça qualquer outra coisa 

indesejável contra outra pessoa. 

f. Não publique ou solicite informações pessoais ou outras informações 

de outros usuários menores de 18 anos. 

g. Não crie uma identidade falsa com o objetivo de enganar terceiros. 

h. Não espalhe spams a outros usuários, nem encoraje outros usuários 

a fazer o mesmo. 

14.2 Há uma exceção para as normas de etiquetas descritas no termo acima: 

Situações fictícias que ocorrem com personagens fictícios apenas na história, 

também fictícia, que é contada ao longo da sessão RPG e que precisam ser 

narradas por alguém para desenvolver a trama. Esta exceção é aplicável 

apenas em salas virtuais sinalizadas conforme o termo 7.5. 

15. Exclusão de garantias, limitação de responsabilidade e 

indenização. 
15.1 Não existem garantias. Na extensão máxima permitida por lei, o software e 

website do Firecast são fornecidos “como se encontram” e usados por conta 

e risco do usuário, sem garantias de natureza alguma. O Grupo RRPG Firecast 

não faz qualquer garantia, alegação ou declaração, e se isenta 

expressamente de todas as referidas garantias de qualquer tipo em relação 

ao software ou website do serviço, inclusive, entre outros, garantias ou 

condições de qualidade, desempenho, não violação, comerciabilidade ou 

adequação para uma finalidade específica. Além disso, o Grupo RRPG 

Firecast não afirma nem garante que o software ou website do Firecast 

estarão sempre disponíveis, acessíveis, ininterruptos, rápidos, seguros, 

precisos, completos e livres de erros, nem que operará sem perda de dados. 

15.2 O usuário isenta o Grupo RRPG Firecast de qualquer responsabilidade, 

contratual ou extracontratual, sobre danos, perda de dados ou prejuízos em 

conexão ou decorrência do uso do software ou website do serviço. Seu único 

direito ou recurso quanto a qualquer problema ou insatisfação com o 

referido serviço é a imediata desinstalação do software, a rescisão deste 

contrato conforme a seção 3 destes termos e o encerramento do uso do 

referido serviço. 

15.3 Se qualquer terceiro fizer uma queixa contra o Grupo RRPG Firecast em 

decorrência da parte do usuário sobre (i) violação destes termos; (ii) violação 



de qualquer lei de regulação; (iii) infração ou violação dos direitos de 

terceiros (inclusive direitos de propriedade intelectual); (iv) conteúdo 

enviado ao Firecast; (v) interação com os demais usuários, o usuário irá 

indenizar e manter o Grupo RRPG Firecast indene contra todos os danos, 

responsabilidade, perda, custos e despesas (inclusive  honorários e despesas 

advocatícias) relacionados a tal reclamação. 

16. Propriedade 
16.1 Os softwares e websites do serviço Firecast e toda infraestrutura necessária 

para a disponibilização do serviço são de propriedade exclusiva do Grupo 

RRPG Firecast. O usuário não tomará medida alguma com a finalidade de 

colocar em risco, limitar ou interferir nos direitos de propriedade intelectual 

sobre o software, website tão bem quanto à propriedade da infraestrutura 

necessária. 

16.2 As contas do usuário no serviço, descrita no termo 7.1, são de propriedade 

do Grupo RRPG Firecast. O usuário recebe uma licença limitada de uso e 

gerenciamento destas contas que é revogada após a rescisão deste contrato. 

Este fato não torna o usuário isento das responsabilidades e obrigações que 

tem sobre suas contas. 

17. Outras informações 
17.1 Pelo presente instrumento, o usuário concorda com o uso da comunicação 

eletrônica a fim de celebrar contrato, fazer pedidos, criar registros, emitir 

avisos, ser notificado e comercializar com o Firecast. 

17.2 Todas as seções destes termos são aplicáveis até a extensão máxima 

permitida pela legislação brasileira. 

17.3 Se alguma disposição destes termos (ou parte dela) for considerada por 

qualquer tribunal ou órgão administrativo de jurisdição competente como 

ilegal, inválida ou inexequível, a referida disposição (ou parte dela) será 

removida dos termos sem afetar a legalidade, validade ou exequibilidade do 

restante dos termos. 

17.4 O usuário não poderá ceder estes termos ou quaisquer direitos ou 

obrigações neles contidas a terceiros.  O Grupo RRPG Firecast poderá, sem 

aviso prévio, ceder estes termos ou quaisquer direitos ou obrigações neles 

contidas para terceiros. 

17.5 O usuário isenta o Grupo RRPG Firecast caso o serviço Firecast venha ser 

interrompido, suspenso ou extinto por motivos ou eventos que estejam fora 

do alcance do controle do Grupo RRPG Firecast.  

17.6 O Grupo RRPG Firecast reserva o direito de divulgar quaisquer informações 

necessárias para satisfazer qualquer lei, regulamento, processo legal ou 

pedido governamental aplicável. 



18. Em caso de controvérsias 
18.1 As partes elegem o foro da comarca do município Viçosa, no estado de Minas 

Gerais, na República Federativa do Brasil, como competente para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes destes termos de uso, 

independentemente de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 


