
TERMOS DE USO 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente termo contempla as condições de uso do Labfut (“Labfut”), que constitui 
um serviço da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA, com sede na Alameda do Ingá, n°38, 
Vale do Sereno, Nova Lima/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.397.957/0001-00, doravante 
denominada simplesmente “LABFUT”, que tem por objetivo seleção de atletas e o 
entretenimento dos(as) usuários(as) em geral que utilizarem o sistema: (i) gratuito para utilizar 
o LABFUT (“Serviço Gratuito LABFUT”); e/ou (ii) oneroso para acessar funcionalidades exclusivas 
(“Serviço LABFUT Pro”); Serviço Gratuito LABFUT e Serviço LABFUT Pro serão conjuntamente 
denominados neste termo simplesmente como “Serviços LABFUT”. 

 1.2 O LABFUT oferece um programa 100% online e interativo que auxilia o(a) jovem a 
realizar seu sonho de se tornar jogador(a) profissional de futebol. Ao fazer o cadastro, o(a) 
usuário(a) pode acessar o serviço gratuito e depois poderá escolher o plano pago ”PRO“.  

1.3 É possível acessar a plataforma através de dispositivos móveis ou computadores. 
Estes Termos de Uso regem a utilização do Serviço Gratuito LABFUT e Serviço LABFUT Pro. 

 

2. CADASTRO E CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E PLANO 

2.1. A qualquer momento, a partir de 01 de maio de 2019, os Usuários, conforme 
definido no presente instrumento, poderão adquirir os Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, no Brasil, por período indeterminado. 

2.2. A qualquer momento, a partir de 01 de maio de 2019, a TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA disponibilizará os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) 
Usuários(as) LABFUT aos Usuários. 

2.3. Poderá ser exigido um cadastro na TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA, com 
a indicação de nome, e-mail, sexo, data de nascimento, endereço completo, CPF e celular. Os 
Usuários dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT 
serão conjuntamente denominados neste termo simplesmente como “Usuário” ou “Usuários”. 

2.3.1. O Usuário deverá ter o máximo de atenção quando de seu 
cadastramento, ficando certo, desde já, que a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA 
não se responsabiliza por erros do Usuário no seu cadastramento, como, por exemplo, 
cadastro duplo, informação errada de dados, etc., e informações oriundas de cadastros 
por meio de redes sociais e/ou aplicações de internet. 

2.3.2. Caso os dados informados pelo Usuário no momento do cadastramento 
estejam errados ou incompletos, impossibilitando a comprovação e a completa 
identificação do Usuário, a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA terá o direito, a 
seu exclusivo critério, de bloquear e/ou cancelar automaticamente o respectivo login. 

2.4 Ao se cadastrar, o(a) usuário(a) pode optar pelo acesso da plataforma, 
gratuitamente ou contratando o “Plano PRO”. Para os serviços do Plano PRO, basta ter acesso à 
internet, concluir um cadastro e fornecer dados de pagamentos que sejam válidos. Ao contratar 
o Plano PRO, será cobrado o valor mensal do serviço, conforme estabelecido pelo canal de venda 
no momento da compra. 

2.5. Os Usuários serão tecnicamente impossibilitados de escolher como login palavras, 
expressões ou conjuntos gráfico-denominativos que já tenham sido escolhidos por outros 



Usuários. Reconhecem os Usuários ser vedada a escolha de expressões malsoantes, injuriosas, 
coincidentes com marcas de produtos ou serviços, denominações sociais, expressões 
publicitárias, nomes ou pseudônimos de personalidades, de pessoas famosas ou outras 
expressões registradas por terceiros e/ou que não remetam à identidade dos Usuários e/ou que 
sejam contrários à lei, à ordem pública ou às exigências da moral e dos bons costumes.  

2.6. Os Usuários que não atenderem ao estabelecido nos itens acima poderão ter os 
seus Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT 
imediatamente suspensos, bem como poderão ter seus logins bloqueados, sem qualquer aviso 
prévio e a exclusivo critério da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA. 

2.7. No ato do cadastramento, será facultado à TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA 
LTDA oferecer aos Usuários que desejarem, a opção de associar suas contas com os seus perfis 
em redes sociais (como o Facebook) e, através disso, inserir uma imagem/foto de identificação, 
que será utilizada para compor seus perfis nos Serviços de Entretenimento. A TECNOLOGIA E 
GESTÃO ESPORTIVA LTDA se reserva o direito de, após inserida imagem/foto, examiná-la e, no 
caso de julgar imprópria, por razões baseadas em leis e/ou quaisquer normas, regras, condições 
ou políticas da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA, retirá-las. Os Usuários desde já 
autorizam que a foto que compõe o seu perfil seja (i) visível para outros Usuários e (ii) usada 
pela TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA para identifica-lo. Além disso, os Usuários 
autorizam a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA a utilizar a foto/imagem que compõe o 
seu perfil em qualquer contexto comercial relacionado com o objeto do presente termo, 
inclusive em programas de televisão. 

2.8. Como parte de seu cadastro, o Usuário será responsável pela manutenção do sigilo 
dos dados de sua conta para acesso aos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) 
Usuários(as) LABFUT, responsabilizando-se, ainda, por toda atividade realizada na sua conta. O 
Usuário não poderá usar a conta de terceiros, nem deverá fornecer seus dados para que 
terceiros utilizem sua conta. O Usuário concorda que comunicará imediatamente à 
TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA qualquer violação de segurança ou uso não 
autorizado de sua conta. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA não será responsável por 
qualquer dano ou perda decorrente da conta do Usuário ou da omissão do mesmo em cumprir 
estes requisitos, mas o Usuário poderá ser responsabilizado pelas perdas da TECNOLOGIA E 
GESTÃO ESPORTIVA LTDA ou de terceiros oriundas do uso de sua conta. 

 

3. PERÍODO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SELEÇÃO DE ATLETAS E O 
ENTRETENIMENTO DOS(AS) USUÁRIOS(AS) LABFUT 

3.1. A  TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA disponibilizará o Serviços Seleção de 
Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT PRO ao USUÁRIO que o adquirir 
apartir do dia 01 de maio de 2019, desde o momento da compra do Serviços Seleção de Atletas 
e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT PRO pelo USUÁRIO por prazo indeterminado. 

 

4. COBRANÇA E FORMAS DE PAGAMENTO 

4.1. O valor mensal do Plano PRO do LABFUT será cobrado via cartão de crédito ou 
boleto bancário, no valor vigente à data de contratação. 

 
4.2. A forma de pagamento poderá ser alterada acessando o site do LABFUT e o link de 

cadastro. Caso o pagamento não seja efetuado com sucesso, por qualquer motivo, o Serviços 
Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT obtém o direito de cancelar 
a prestação do serviço, até que você cadastre uma opção de pagamento válida. 



4.3. Ao cadastrar sua forma de pagamento, você autoriza o Serviços Seleção de Atletas 
e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT a gerar a cobrança dos boletos ou valores 
correspondentes às parcelas em sua fatura do cartão de crédito.  

 

5. CANCELAMENTO 

5.1. Ao contratar o Plano “PRO“ será possível utilizar os serviços após a efetivação do 
pagamento da assinatura. 

5.2. O Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT não 
oferece reembolsos ou créditos por planos utilizados parcialmente. Transferências de 
titularidade para outros usuários também não são permitidas 

        5.3. O cancelamento da assinatura ao Plano PRO poderá ser solicitado pelo email 
contato@labfut.com.br  

 

6 ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

6.1 Eventualmente, a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA pode alterar os valores 
do plano. Essas alterações poderão acontecer conforme permitido pela legislação vigente e 
segundo o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), ou outro índice equivalente aplicável aos 
Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT. 

 

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

7.1. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA concede aos Usuários uma licença não 
exclusiva, intransferível e limitada de acesso para utilizar os Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, exclusivamente para uso pessoal, sem fins 
comerciais e desde que integralmente atendidas as condições previstas neste termo. 

7.2. Tendo em vista o caráter da licença concedida para acesso aos Serviços Seleção de 
Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, os Usuários não poderão, 
diretamente ou através de dispositivo, mecanismo, software ou qualquer outro meio, 
exemplificativamente (i) remover, alterar, interferir, evitar ou de qualquer forma modificar 
marca d’água, copyright, símbolo, marca ou qualquer outro sinal indicativo de propriedade 
relativos aos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, ou 
quaisquer direitos e/ou mecanismos de proteção associados aos Serviços Seleção de Atletas e 
o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT; (ii) copiar, fazer download, capturar, 
reproduzir, arquivar, distribuir, fazer upload, publicar, modificar, traduzir, exibir, transmitir, 
apropriar, incorporar ou comercializar os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento 
dos(as) Usuários(as) LABFUT; (iii) incorporar os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento 
dos(as) Usuários(as) LABFUT a qualquer aplicativo de software ou hardware, exibir ou 
retransmitir os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT 
através dos mesmos, ou torná-lo disponível através de frames ou links; (iv) distribuir, anunciar 
ou desenvolver um negócio a partir dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) 
Usuários(as) LABFUT; (v) utilizar os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) 
Usuários(as) LABFUT ou parte deles, de qualquer forma, para a criação de obras derivadas ou 
nele baseadas, tais como montagens, mash-ups, vídeos similares e materiais de marketing ou 
merchandising, entre outros. 

7.3. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA é respectivamente proprietária ou 
licenciada de todos os direitos relacionados aos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento 



dos(as) Usuários(as) LABFUT. Os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) 
Usuários(as) LABFUT e as demais propriedades da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA 
são protegidos pela legislação de direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual. 
Neste sentido, e conforme descrito acima, os Usuários não poderão reproduzir, copiar, utilizar, 
executar, criar trabalhos derivados, republicar, fazer upload, editar, enviar, transmitir ou 
distribuir, por qualquer meio que seja, quaisquer partes dos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, marcas, materiais, entre outros, de titularidade 
da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA, sem a autorização prévia por escrito desta. 
Qualquer violação destes direitos pelo Usuário ou por terceiro utilizando-se de seus dados de 
login será de responsabilidade do Usuário, implicando a adoção das medidas legais cabíveis, 
além do imediato bloqueio do acesso do Usuário aos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, sem direito à indenização ou compensação de 
qualquer espécie. 

7.4. Fica expressamente vedada qualquer prática que possa prejudicar a imagem da 
TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA ou violar direitos desta sobre os Serviços Seleção de 
Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, danificar seus patrimônios, danificar 
ou de qualquer forma interferir no fluxo normal de comunicações com seus servidores, na 
segurança, inviolabilidade e privacidade dos dados lá armazenados e transmitidos, incluindo, 
mas sem limitar àquelas que importem, possam importar em ou favoreçam: 

(a) Interceptação ou monitoramento do tráfego de dados a partir ou para os servidores 
da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA; 

(b) Fraudar, mascarar ou alterar a origem de comunicações (incluindo, mas sem se 
limitar a alteração de cabeçalhos de e-mails, origem de arquivos, origem da requisição 
de dados, etc.); 

(c) Degradar, fazer qualquer uso que não expressamente autorizado ou sobrecarregar 
com qualquer finalidade os servidores da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA; 

(d) Acessar qualquer dado disponibilizado nos servidores da TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA de forma ilegítima (falsificando credenciais, utilizando-se de 
credenciais de terceiros, etc.); ou 

(e) Quebrar, bypassar, danificar, adulterar ou degradar qualquer parte ou mecanismo 
de segurança do Portal labfut.com.br e seus servidores. 

 

8. RESPONSABILIDADES 

8.1. Fica desde já estabelecido que, em caso de má ou inadequada utilização pelo 
Usuário dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, este 
será inteiramente responsável perante a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA e perante 
terceiros por quaisquer danos causados. 

8.2. Entende-se por má ou inadequada utilização dos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT mencionada no item 8.1 acima, 
exemplificativamente: 

(a) Invadir, ou tentar invadir, a privacidade de outros usuários, buscando acesso a 
senhas e dados privativos, assumindo, sem autorização, a identidade de outro usuário; 

(b) Reproduzir, modificar, ou tentar modificar, sem autorização da TECNOLOGIA E 
GESTÃO ESPORTIVA LTDA, qualquer aspecto dos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT; 



(c) Enviar, ou tentar enviar, mensagens coletivas sem autorização, podendo, neste caso, 
a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA cancelar e/ou bloquear o acesso aos 
Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT; 

(d) Desrespeitar a legislação brasileira, de um modo geral e, em especial, leis de direito 
autoral, de propriedade intelectual e/ou de proteção de dados pessoais; 

(e) Veicular, ou tentar veicular, imagens, mensagens ou qualquer classe de conteúdo de 
cunho pornográfico, pedófilo, racista, violento, ou ainda ofensivos à honra, à vida 
privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, ou de qualquer maneira ofensivos 
ou que façam apologia às drogas ou sejam contrários às leis, à ordem, à moral e aos 
bons costumes; 

(f) Propagar endereços de site(s) na Internet com conteúdos considerados de qualquer 
maneira ilícitos; 

(g) Utilizar-se dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) 
LABFUT com o intuito de cometer fraude ou estimular a prática de condutas ilícitas ou 
contrárias à moral; 

(h) Utilizar ou relacionar os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) 
Usuários(as) LABFUT para divulgar mensagens ou qualquer classe de conteúdo que 
induza ou possa induzir a um estado inaceitável de ansiedade ou temor, ou ainda 
incitem práticas perigosas, de risco ou nocivas à saúde ou ao equilíbrio psíquico; 

(i) Transmitir, ou tentar transmitir, por meio dos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT qualquer vírus, malware, spyware ou 
outros elementos físicos ou eletrônicos que possam danificar ou impedir o normal uso 
da rede, do sistema ou dos equipamentos informáticos (Hardware ou Software) de 
terceiros; 

(j) Alterar a configuração de sua máquina para utilização dos Serviços Seleção de Atletas 
e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, sendo proibido, inclusive, alterar os 
endereços IP (Internet Protocol) de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de 
responsabilizar terceiros ou ocultar a identidade ou autoria; 

(k) Práticas que importem em violação de direitos de propriedade intelectual; ou 

(l) Armazenar, distribuir, transmitir, difundir ou pôr à disposição de terceiros, qualquer 
classe de conteúdo e, em geral, qualquer classe de material que por si mesmo ou cuja 
transmissão caracterize propaganda eleitoral extemporânea, ou de qualquer forma 
configure infração às normas eleitorais. 

8.3. Na hipótese de ocorrência dos casos aqui mencionados, a TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA poderá disponibilizar a qualquer tempo às autoridades competentes toda e 
qualquer informação sobre o Usuário, bem como bloquear e/ou cancelar o seu acesso aos 
Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT 
automaticamente, a seu exclusivo critério e sem prévio aviso, respondendo o Usuário civil e 
penalmente pelos atos praticados. 

8.4. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA não garante a disponibilidade, 
infalibilidade e continuidade do funcionamento dos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, no todo ou em parte, nem que o mesmo será útil 
para a realização de qualquer atividade em particular. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA 
LTDA se compromete a envidar seus melhores esforços para garantir a segurança e privacidade 
nos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, porém, 



consideradas as características do meio Internet, a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA 
não garante que o acesso aos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) 
Usuários(as) LABFUT será ininterrupto, livre de vírus ou outros problemas, erros e ataques e, 
em particular, não garante que terceiros não autorizados não possam acessar e, eventualmente, 
interceptar, eliminar, alterar, modificar ou manipular de qualquer modo os Serviços Seleção de 
Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT ou qualquer parte dele. 

8.5. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA se exime de qualquer responsabilidade 
pelos danos e prejuízos diretos, negativos e/ou indiretos de qualquer natureza que possam ser 
devidos à falha, falta de disponibilidade e/ou de continuidade do funcionamento dos Serviços 
Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, bem como a qualquer 
informação, produto ou serviço obtido, anunciado ou promovido através dos Serviços Seleção 
de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT e/ou que possam ser devidos ao 
uso dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT pelo 
Usuário em violação às presentes condições gerais. 

8.6. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA não poderá ser responsabilizada por 
períodos de interrupções por ocasião de eventos de manutenção, falhas na prestação de 
serviços das empresas de telefonia, de acesso condicionado ou de outras empresas de 
telecomunicações e dos provedores de acesso que inviabilizem a acessibilidade aos Serviços 
Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, casos fortuitos - 
compreendidos aqui, também, as intervenções de terceiros (p.ex. ataques de hackers, crackers, 
etc.) e de força maior. 

8.7. Sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, qualquer tentativa de prejudicar ou 
causar dano aos servidores da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA será punida com o 
cancelamento do cadastro e o ato será comunicado às autoridades competentes, inclusive com 
o fornecimento de todos os dados que identifiquem o Usuário. 

8.8. Os links e anúncios de terceiros publicados nos Serviços de Entretenimento não são 
de responsabilidade da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA. A TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA não tem qualquer responsabilidade relativamente a websites ou quaisquer 
outros destinos de links que levem o Usuário para fora do ambiente da TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA. Da mesma forma, a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA não se 
responsabiliza por anúncios ou quaisquer outros materiais de terceiros publicados nos Serviços 
Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, nem pelos produtos, 
marcas e/ou serviços anunciados. 

8.9. Os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT 
têm toda a sua estrutura tecnológica baseada em sistemas de hardware e software mantidos 
em ambiente reservado e seguro e a TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA se reserva o 
direito de efetuar toda e qualquer ação corretiva nas plataformas aplicáveis, inclusive contra 
ações de terceiros que venham a interferir no bom funcionamento das plataformas e na 
disponibilização dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) 
LABFUT. 

 
• 8.10. Você concorda em usar o serviço da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA, 

incluindo todos os recursos e funcionalidades do mesmo, segundo todas as leis, 
regulamentos e códigos aplicáveis, assim como outras restrições de uso do serviço ou 
conteúdo previstas nas mesmas. 

• 8.11. Você também concorda em não: evadir, remover, alterar, desativar, degradar ou 
adulterar quaisquer das proteções de conteúdo dos Serviços Seleção de Atletas e o 



Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT , usar qualquer robô, spider, scraper ou 
outros meios automatizados para acessar os serviços da plataforma. 

• 8.12. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA poderá cancelar ou restringir seu uso 
do serviço se você violar estes termos de uso ou se envolver no uso ilegal ou fraudulento 
do serviço. 

•  

9. SENHAS E ACESSO À CONTA 

9.1.  O(A) usuário(a) que criou um cadastro no LABFUT e é proprietário(a) da conta, tem 
acesso e controle sobre a conta LABFUT e os aparelhos em que são acessados os serviços. 

9.2. Para evitar que terceiros acessem sua conta, você, como proprietário(a), deve 
manter o controle dos aparelhos que serão usados para o acesso. Você será responsável por 
manter em cuidado suas informações pessoais. O Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT dará suporte e tirará dúvidas em casos de roubo 
ou fraudes. 

 

10. GARANTIAS E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

10. Os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) 
LABFUT  são fornecidos sem garantias ou condições, ou seja, “no estado em que se encontra”. 
Logo, você está ciente que a plataforma não está livre de erros. A TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA não é responsável pela qualidade da sua conexão com a internet. Estes termos 
não limitarão nenhuma garantia ou direito de proteção do consumidor não renunciáveis que as 
leis do seu País de residência concedem a você. 

 

11. ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Para obter mais informações sobre os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento 
dos(as) Usuários(as) LABFUT, ou se precisar de ajuda com sua conta, basta entrar em contato 
conosco através do contato eletrônico contato@labfut.com.br. No caso de quaisquer conflitos 
entre esses Termos de uso e informações fornecidas pelo Atendimento ao cliente, esses Termos 
de uso prevalecerão. 

 

12. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS 

12.1. Enviaremos informações relacionadas à sua conta (por exemplo, autorizações de 
pagamento, cobranças, alterações de senha ou forma de pagamento, mensagens de 
confirmação e notificações) somente em formato eletrônico como, por exemplo, por meio de e-
mails para o endereço fornecido durante a inscrição ou SMS ou WhatsApp. 

  

13. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E VOZ 

13.1. O(a) cliente autoriza o uso de sua imagem e voz em fotos e filmagens dos 
Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT em quaisquer 
meios de comunicação. 

  

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA se reserva o direito de alterar 
quaisquer aspectos dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) 



LABFUT, podendo incluir ou excluir características e funcionalidades em qualquer parte do 
mesmo, bem como suspender, cancelar ou descontinuar os Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, no todo ou em parte, temporariamente ou em 
definitivo, a qualquer momento. 

14.2. Os Usuários concordam com todas as condições deste termo sem reservas a partir 
da disponibilização dos Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) 
LABFUT e reconhecem que este termo poderá ser alterado pela TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA tantas vezes quanto necessárias durante o Campeonato Brasileiro, garantida 
a sua divulgação de forma eficaz, a critério exclusivo da TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA 
LTDA. 

14.3. Os Usuários, no ato da aquisição de qualquer dos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, aderem sem reservas a este regulamento e 
autorizam gratuitamente a divulgação pela TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA, a seu 
critério, dos seus nomes e respectivas pontuações, nos Serviços Seleção de Atletas e o 
Entretenimento dos(as) Usuários(as) LABFUT, bem como em qualquer mídia, sem limitação de 
tempo ou de número de vezes, no Brasil e/ou no exterior, a critério da TECNOLOGIA E GESTÃO 
ESPORTIVA LTDA. 

14.4. A TECNOLOGIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA poderá suspender ou interromper 
definitivamente os Serviços Seleção de Atletas e o Entretenimento dos(as) Usuários(as) 
LABFUT, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério. 

14.5. Aplica-se a este regulamento a legislação brasileira e fica eleito o Foro da Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer controvérsias dele oriundas. 

14.6. Os Usuários declaram conhecer as normas penais e de prevenção à corrupção 
previstas na legislação brasileira e se comprometem a cumpri-las fielmente no exercício de 
quaisquer das disposições deste Termo. 

 


