
OCORRÊNCIA 1ª REINCIDÊNCIA 2ª REINCIDÊNCIA 3ª REINCIDÊNCIA

4.1.1. Hackear , quebrando sistemas de segurança ou explorando eventuais brechas de segurança
nos Serviços do Jogo FreeJack, visando à auto-promoção ou à obtenção ilícita de benefícios em
detrimento dos demais jogadores.*

4.1.2. Hackear , modificando os softwares do FreeJack (cliente ou servidor) ou manipulando os
endereçamentos de memória utilizados pelas aplicações, que afetem a mecânica e/ou a economia do
jogo, visando à obtenção ilícita de benefícios.*

4.1.3. Hackear , tomando a posse da conta de outro jogador, ilegalmente, para apagar os seus
personagens, visando a prejudicar esse jogador.*

4.1.4. Hackear, tomando a posse da conta de outro jogador, ilegalmente, para transferir os itens do
inventário dos personagens para outra conta, visando a prejudicar esse jogador e/ou obter vantagem
ilícita no jogo.*

4.1.5. Fraudar, induzindo os Colaboradores da Publisher Zenit Games ou outros jogadores a erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, visando a tomar a posse da conta de outro
jogador, adquirir, modificar ou duplicar itens do jogo, Jack Cash , ou à obtenção de qualquer outra
vantagem ilícita.*

30 (trinta) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do 
Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  obtidos 
ilicitamente.
Multa.

4.1.6. Fraudar, alterando ou burlando o sistema de cobrança e os meios de pagamento ou as
transações virtuais, que envolvam itens do jogo e Jack Cash , mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento.*

30 (trinta) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do 
Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  obtidos 
ilicitamente.
Multa.

4.1.7.  Participar ou colaborar em ações “Hacking ” ou em fraudes.*

30 (trinta) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do 
Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  obtidos 
ilicitamente.
Multa.

4.1.8. Receptar, adquirindo ou recebendo itens do jogo e Jack Cash que, por sua natureza ou pela
desproporção entre o seu valor e o preço ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se
obtidos por meio ilícito.*

30 (trinta) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do 
Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  obtidos 
ilicitamente.
Multa.

4.2.1.  Utilizar o “God Mode ” para obter recursos infinitos ou em grande quantidade no jogo.* Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.2.2. Utilizar qualquer tipo de Exploit para obter vantagem ilícita no jogo, mesmo que ainda não tenha
sido tipificado nesta seção.*

Advertência.
Retirada ou exclusão dos itens, Jack Cash 
ou vantagem ilícita.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  ou da 
vantagem obtidos ilicitamente.
Multa.

15 (quinze) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens, Jack 
Cash  ou vantagem ilícita.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  ou da 
vantagem obtidos ilicitamente.
Multa.

4.2.3.  Utilizar o Exploit  de Duping  para duplicar itens e Jack Cash  do jogo.*

7 (sete) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens, ouro ou 
moeda de valor duplicados.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  obtidos 
ilicitamente.
Multa.

15 (quinze) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens, ouro ou 
moeda de valor duplicados.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  obtidos 
ilicitamente.
Multa.

30 (trinta) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens, ouro ou 
moeda de valor duplicados.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda 
corrente nacional, dos valores 
correspondentes ao Jack Cash  obtidos 
ilicitamente.
Multa.

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens, ouro ou moeda de 
valor duplicados.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente 
nacional, dos valores correspondentes ao Jack 
Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

4.2.4. Utilizar o Exploit de Lag e Desconexão, provocando intencionalmente o aumento da latência na
comunicação entre o cliente e o servidor do jogo ou a desconexão para obter vantagem ilícita. Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.2.5. Utilizar o Exploit de Geometria, aproveitando-se de falhas no design do jogo, como locais nos
mapas, para andar pelas paredes ou realizar ações não pretendidas pela Desenvolvedora 
BigSpoon.

Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.2.6. Utilizar o Exploit de Buracos, aproveitando-se de falhas no design do jogo para ficar abaixo dos
mapas, acima do céu ou dentro de paredes, visando a percorrer mais rapidamente as distâncias ou a
obter qualquer tipo de vantagem sobre os demais jogadores.

Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.2.7. Utilizar o Exploit de Velocidade de Movimento para movimentar o personagem de forma mais
veloz do que o pretendido pela Desenvolvedora BigSpoon. Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.2.8. Utilizar o Exploit de Zona Segura para posicionar o personagem em locais nos mapas Player 
versus Player , em que seja possível atacar os oponentes, sem correr o risco de ser contra-atacado. Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.2.9. Utilizar o Exploit de Mecânica do Jogo para obter vantagem ilícita sobre os demais jogadores,
explorando uma funcionalidade não pretendida pela Desenvolvedora BigSpoon. Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.2.10. Utilizar Macros para automatizar ações dos personagens ou construir bots (robôs), através de
software  ou hardware,  que suprimam a presença física do jogador no controle do personagem. Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão

4.3.1. Praticar “feeding ”, permitindo-se ser derrotado para ajudar o clube adversário, desvirtuando os
objetivos do jogo. Advertência 3 (três) dias de Suspensão 7 (sete) dias de Suspensão 15 (quinze) dias de Suspensão

4.3.2.  Conspirar em conluio com o clube adversário, visando a prejudicar o seu próprio clube. Advertência 3 (três) dias de Suspensão 7 (sete) dias de Suspensão 15 (quinze) dias de Suspensão

4.3.3. Atuar fora do papel do personagem em um evento role-playing , visando a atrapalhar os outros
players  que estão interpretando a história. Advertência 3 (três) dias de Suspensão 7 (sete) dias de Suspensão 15 (quinze) dias de Suspensão

4.3.4. Estabelecer loja particular para a venda de itens do jogo próxima às lojas de venda de itens
gerenciadas por Non-Player Characters  (NPCs), visando a confundir e a induzir os jogadores a erro. Advertência 7 (sete) dias de Suspensão 15 (quinze) dias de Suspensão 30 (trinta) dias de Suspensão

4.3.5. Praticar Spamming ou Flooding , utilizando os sistemas de mensagens eletrônicas (e-mails, 
chats , fóruns, blogs , sistemas de comunicação in-game , Twitter etc.), que integram os canais de
comunicação dos serviços do jogo FreeJack, para enviar, indiscriminadamente, uma grande
quantidade de mensagens não solicitadas.

Advertência 3 (três) dias de Suspensão 7 (sete) dias de Suspensão 15 (quinze) dias de Suspensão

4.3.6. Criar múltiplas contas ou realizar cadastros com dados falsos e/ou inconsistentes em quaisquer
dos serviços do jogo FreeJack, utilizando-os para hacking , fraude, trapaça, comportamento ofensivo,
exploração comercial ilegal do jogo ou para qualquer outro fim ilícito.*
4.3.7. Praticar Harassment , perturbando, chateando ou ameaçando outros jogadores, através de
quaisquer dos sistemas de mensagens eletrônicas (e-mails, chats, fóruns, blogs , sistemas de
comunicação in-game , Twitter etc.), que integram os canais de comunicação dos Serviços do Jogo
FreeJack, em qualquer de suas modalidades: psicológica, sexual, racial, religiosa, preconceituosa ou
discriminatória.

Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão 30 (trinta) dias de Suspensão Banimento

4.3.8. Praticar Bullying , abusando, causando mal ou lesionando, mental ou emocionalmente, outros
jogadores, através de quaisquer dos sistemas de mensagens eletrônicas (e-mails, chats , fóruns,
blogs , sistemas de comunicação in-game , Twitter etc.), que integram os canais de comunicação dos
Serviços do Jogo FreeJack.

30 (trinta) dias de Suspensão

4.3.9. Fazer publicidade ou apologia de ato ilícito em quaisquer dos sistemas de mensagens
eletrônicas (e-mails, chats , fóruns, blogs, sistemas de comunicação in-game , Twitter etc.), que
integram os canais de comunicação dos Serviços do Jogo FreeJack.

15 (quinze) dias de Suspensão.
Exclusão dos Anúncios.

30 (trinta) dias de Suspensão. 
Exclusão dos Anúncios.

4.3.10. Fazer falso relato, acusando, falsamente, outros jogadores de hacking , fraude, trapaça,
comportamento ofensivo, exploração comercial ilegal do jogo ou de qualquer outra conduta reprovável,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, visando a prejudicá-los.

15 (quinze) dias de Suspensão 30 (trinta) dias de Suspensão

4.3.11. Utilizar – na criação de conta do jogo, cadastramento em outros serviços do jogo FreeJack  ou 
criação de personagens, visando a praticar Hacking, Griefing, Harassment, Bullying ou a qualquer
outro fim ilícito – nomes, termos, expressões ou frases: *
a) ofensivos, perturbadores, chulos, obscenos ou ameaçadores, nas modalidades psicológica, sexual,
racial, religiosa, preconceituosa ou discriminatória;
b) que sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual;
c) abusivos ou que objetivem causar mal e lesionar, mental e emocionalmente, outros jogadores;
d) que façam apologia de atos ilícitos;
e) que façam publicidade não autorizada pela Publisher  Zenit Games;
f) fraudulentos, para serem confundidos com os nomes dos personagens de outros jogadores ou com
Game Masters  e outros Colaboradores da Publisher  Zenit Games.

Advertência.
Exclusão do Personagem.
Bloqueio do acesso aos outros 
Serviços do Jogo FreeJack.

15 (quinze) dias de Suspensão.
Exclusão do Personagem.
Bloqueio do acesso aos outros 
Serviços do Jogo FreeJack.

30 (trinta) dias de Suspensão.
Exclusão do Personagem.
Bloqueio do acesso aos outros 
Serviços do Jogo FreeJack.

Banimento.
Exclusão do Personagem.
Bloqueio do acesso aos outros Serviços do 
Jogo FreeJack.

4.3.12 . Fingir ser Game Master ou Colaborador da Publisher Zenit Games, criando personagem
com nome, termo ou expressão semelhantes aos utilizados pela Publisher Zenit Games no
relacionamento com os seus clientes, visando a praticar Hacking , fraude, Griefing ou a qualquer outro
fim ilícito.*

4.3.13. Fingir ser outro jogador, utilizando caracteres especiais ou letras de formato análogo e criando
um personagem com nome semelhante, para obter vantagem ilícita ou praticar Hacking, Griefing,
Harassment, Bullying ou qualquer outra conduta reprovável para fazer falso relato a respeito desse
jogador.*

15 (quinze) dias de Suspensão 30 (trinta) dias de Suspensão

4.3.14. Praticar Griefing, Harassment ou Bullying contra os Colaboradores da Publisher Zenit 
Games, perturbando, atrapalhando, molestando, chateando, ofendendo ou ameaçando-os nas
modalidades psicológica, sexual, racial, religiosa, preconceituosa ou discriminatória; abusando ou
objetivando causar-lhes mal e lesioná-los, mental e emocionalmente.

Advertência 7 (sete) dias de Suspensão 15 (quinze) dias de Suspensão 30 (trinta) dias de Suspensão

4.3.15. Subornar, ou tentar subornar, Game Masters ou Colaboradores da Publisher Zenit Games, 
oferecendo, prometendo ou pagando-lhes uma quantia em dinheiro, ou em qualquer bem ou serviço ou,
ainda, em troca de favores, visando à obtenção de vantagem ilícita ou privilégio pessoal, em detrimento
dos demais jogadores.

30 (trinta) dias de Suspensão

4.4.1. Comercializar contas do jogo em moeda corrente nacional ou estrangeira; ou através de
sistemas de pagamento como o Paypal, o PagSeguro ou similares; ou em troca de itens do jogo, Jack 
Cash  ou Cyber Money .

Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão 30 (trinta) dias de Suspensão Banimento

4.4.2. Comercializar Jack Cash em moeda corrente nacional ou estrangeira; ou através de sistemas
de pagamento como o Paypal, o PagSeguro ou similares; ou em troca de Cyber Money . Advertência 15 (quinze) dias de Suspensão 30 (trinta) dias de Suspensão Banimento

4.4.3. Fazer publicidade não autorizada pela Publisher Zenit Games em qualquer dos sistemas de
mensagens eletrônicas (e-mails, chats , fóruns, blogs , sistemas de comunicação in-game , Twitter
etc.), que integram os canais de comunicação dos Serviços do Jogo FreeJack, visando a divulgar o
comércio ilegal de contas, Jack Cash , Cyber Money ou a promover qualquer outro tipo de comércio de
bem ou prestação de serviço diverso.

15 (quinze) dias de 
Suspensão.
Exclusão dos Anúncios.

30 (trinta) dias de 
Suspensão.
Exclusão dos Anúncios.

Banimento.
Exclusão dos Anúncios.

4.5.1. Utilizar - na criação de clubes, visando a praticar Hacking, Griefing, Harassment, Bullying ou a
qualquer outro fim ilícito – nomes, imagens, símbolos, termos, expressões ou frases:*
a) ofensivos, perturbadores, chulos, obscenos ou ameaçadores, nas modalidades psicológica, sexual,
racial, religiosa, preconceituosa ou discriminatória;
b) que sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual;
c) abusivos ou que objetivem causar mal e lesionar, mental e emocionalmente, outros jogadores;
d) que façam apologia de atos ilícitos;
e) que façam publicidade ilegal ou não autorizada pela Publisher  Zenit Games;
f) fraudulentos, para serem confundidos com os nomes ou frases de clubes de outros jogadores ou
dos clubes formados pelos Game Masters  e outros Colaboradores da Publisher  Zenit Games.

Advertência do líder.
Advertência de parte dos membros 
do clube.
Exclusão da frase ou do clube.

15 (quinze) dias de Suspensão do 
líder.
15 (quinze) dias de Suspensão de 
parte dos membros do clube.
Exclusão da frase ou do clube.

30 (trinta) dias de Suspensão do 
líder.
30 (trinta) dias de Suspensão de 
parte dos membros do clube.
Exclusão da frase ou do clube.

Banimento do líder.
Banimento de parte dos membros 
do clube.
Exclusão da frase ou do clube.

4.5.2. Praticar conjuntamente, ainda que através de um pequeno grupo de membros do clube,
quaisquer condutas reprováveis.

Advertência do líder.
Advertência de parte dos membros 
do clube.

15 (quinze) dias de Suspensão do 
líder.
15 (quinze) dias de Suspensão de 
parte dos membros do clube.

30 (trinta) dias de Suspensão do 
líder.
30 (trinta) dias de Suspensão de 
parte dos membros do clube.

Banimento do líder.
Banimento de parte dos membros do clube.

*Condutas reprováveis passíveis de Bloqueio Preventivo (cf. item 6.8, do Regulamento
dos Serviços do Jogo FreeJack).

 

4.5. Infrações Coletivas dos Clubes

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DO JOGO FREEJACK - ANEXO I - TABELA DE PENALIDADES

Banimento.
Exclusão do Personagem.

Banimento

Banimento

4.2.  Trapaça ("Cheating ")

30 (trinta) dias de Suspensão

4.3.  Comportamento Ofensivo

CONDUTA REPROVÁVELCATEGORIA

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo, experiência ou Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores fraudados e dos valores correspondentes ao Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo, experiência e do Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores fraudados e dos valores correspondentes ao Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

Banimento

Banimento

Banimento.
Exclusão dos Anúncios.

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores correspondentes ao Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores correspondentes ao Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores correspondentes ao Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do Jack Cash obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores correspondentes ao Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

4.1.  Hacking  e Fraude

Banimento

30 (trinta) dias de Suspensão.
Retirada ou exclusão dos itens, Jack Cash  ou vantagem ilícita.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores correspondentes ao 
Jack Cash  ou da vantagem obtidos ilicitamente.
Multa.

4.4.  Exploração Comercial Ilegal do Jogo

Banimento.
Retirada ou exclusão dos itens do jogo e do Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Pagamento ou ressarcimento, em moeda corrente nacional, dos valores correspondentes ao Jack Cash  obtidos ilicitamente.
Multa.

30 (trinta) dias de Suspensão

30 (trinta) dias de Suspensão

30 (trinta) dias de Suspensão

30 (trinta) dias de Suspensão

30 (trinta) dias de Suspensão

30 (trinta) dias de Suspensão

30 (trinta) dias de Suspensão
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