
 

 

Regras do Gênesis PT 

 

0.1. Ofensas e Regras do Chat 

0.1.1. Praticar atos de ofensas de cunho Pessoal (com o intuito de ofender), envolvendo 
a VIDA PESSOAL de OUTRO/OUTROS jogadores, dentro dos Canais Oficiais do Servidor (Discord, 
WhatsApp (Grupo de Venda), Pagina no Facebook, Chat Global, Chat Todos, Chat Grupo, Chat 
Clan) 

0.1.2. Praticar atos de ofensas de cunho Raciais, Sexuais (Gênero ou Orientação Sexual), 
religiosos, dentro dos Canais Oficiais do Servidor (Discord, WhatsApp (Grupo de Venda), Pagina 
no Facebook, Chat Global, Chat Todos, Chat Grupo, Chat Clan) 

0.1.3. Praticar atos de ofensas envolvendo MÃE, PAI, OU QUALQUER OUTRO TIPO DE 
FAMILIAR. 

0.1.4. Utilizar informações, nomes, assuntos relacionados a vida de um jogador, com o 
intuito de provoca-lo, sem devidas autorizações, mesmo que indiretamente, terá como punição 
a Suspensão da conta por Tempo determinado pela Staff a Suspensão Permanente da sua conta 
por tempo indeterminado. 

0.1.5. [Chat Todos] - Utilizar palavras ofensivas, xingamentos, ou qualquer outro termo, 
podendo ser abreviados ou não, que oferenda o player ou seus familiares, terá como punição a 
Suspensão da conta por Tempo determinado pela Staff a Suspensão Permanente da sua conta 
por tempo indeterminado. 

0.1.6. [Chat Global] - Utilizar palavras ofensivas, xingamentos, ou qualquer outro termo, 
podendo ser abreviados ou não, que oferenda o player ou seus familiares, terá como a primeira 
punição o Banimento do Chat Global ou o Bloqueio da Conta por Tempo determinado pela Staff 
a Suspensão Permanente do Char Global ou da Conta. 

0.1.7. É proibido acusar a Staff de envolvimentos com Jogadores/Clans. 

0.1.8. É Proibido acusar a Staff de envolvimentos com quaisquer tipos de Drop, com os 
termos de "Pezinho", "Joga para mim", "Jogou no chão" ou qualquer outro termo que der a 
entender isso. 

0.1.9. É proibido qualquer tipo ou tentativa de Difamação contra a Staff ou Servidor. 

0.1.10. É Proibido ficar floodando o chat usando o assunto "Não dropo nada" ou 
qualquer outro termo que der a entender isso, tendo como punição: Mute do Chat por tempo 
determinado pela Staff. 



1. Para a denúncia ter efeito será necessário conter ou uma gravação de tela das 

mensagens, contendo todas as mensagens, do começo ao fim e data e hora. Ou capturas 

de tela contendo todas as mensagens, do começo ao fim e data e hora. 

2. Prazo de até 24h do acontecimento. 

3. Caso seja identificado uso de Mulas para fazer a ofensa, todos os personagens 

vinculados ao computador/ip nas ultimas 24h será punido. 

4. Se o Player que recebeu a ofensa retribuir a ofensa (sendo em seu Personagem principal 

ou "Mula") tomará punição; 

5. Se a Ofensa for feita com Personagens "mulas", o seu Personagem principal tomará a 

punição; 

6. Se for criado Personagens com Nicks com o intuito de ofender, o seu Personagem 

principal tomará a punição; 

7. Se for criado Clans com o intuito de ofender, o seu Personagem principal tomará 

punição; 

8. Ao realizar uma denúncia de Ofensa, todo seu histórico também será checado para ser 

tomado uma Punição; 

9. Ao realizar uma denúncia de Ofensa, todo o texto será analisado e dependerá da 

interpretação da Staff para a punição; 

10. As Punições podem ser tanto no Chat (Bloqueio) como alerta até mesmo o Bloqueio da 

Conta. 

Punições: Tempo determinado pela Staff a Bloqueio Permanente da Conta ou Chat. 

 

0.2.    Exploração Comercial Ilegal do Jogo 

0.2.1. Comercializar a moeda do Jogo "COINS" em moeda corrente nacional ou 
estrangeira, dentro dos Canais oficiais do Servidor. 
Punição: Tempo determinado pela Staff a Bloqueio Permanente da Conta, Alerta de Remoção 
dos Coins e em caso de reincidência remoção dos Coins. 
 

0.2.2. Comercializar Personagens contando a moeda do Jogo "COINS" em moeda 
corrente nacional ou estrangeira, dentro dos Canais oficiais do Servidor. 
Punição: Tempo determinado pela Staff a Bloqueio Permanente da Conta, Alerta de Remoção 
dos Coins e em caso de reincidência remoção dos Coins. 

 
0.2.3. Comercializar Personagens dentro dos Canais do Jogo 

Punição: Tempo determinado pela Staff a Bloqueio Permanente da Conta. 
 

0.2.4. Fazer publicidade não autorizada pelo Gênesis PT 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 Priston Tale, visando a 
divulgar o comércio ilegal de contas, ouro, moeda de valor, Coins ou a promover qualquer outro 
tipo de comércio de bem ou prestação de serviço diverso. 
Punição: De Advertência a Banimento; Exclusão dos Anúncios. 
  

0.2.5. Fazer publicidade em canais não autorizados pelo Gênesis PT 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 Priston Tale, 
visando a divulgar o comércio de itens do jogo. 
Penalidades: De Advertência a Banimento; Exclusão dos Anúncios. 
 

 

1.     Objetivos 
 1.1.    Regulamentação dos Serviços do Jogo 

Um MMORPG, como é o Priston Tale, caracteriza-se pela presença maciça e simultânea 

de milhares de jogadores convivendo em um mesmo mundo virtual permanente. 

Assim como na sociedade, a convivência entre os membros dessa comunidade de 

jogadores deve ser mediada por regras de conduta, sob pena de degradação dos princípios 

básicos para a manutenção dos interesses desse grupo social. 

No Priston Tale, a relação entre as tribos, clãs e personagens são bastante complexas, 

envolvendo conflitos territoriais, decorrentes da uma grande rivalidade entre os clãs, e relações 

econômicas dinâmicas, caracterizadas pelas disputas pela premiação em ouro nos eventos de 

Bellatra e do Bless Castle, além de um intenso comércio de itens virtuais nos mercados das 

cidades de Pillai e Ricarten. 

Nesse sentido, o presente Regulamento dos Serviços do Jogo Priston Tale tem como 

objetivos nortear o comportamento dos jogadores no ambiente virtual do jogo, bem como em 

todos os canais de comunicação dos Serviços do Jogo Priston Tale, incluindo o Fórum, as redes 

sociais (Facebook, Twitter, Youtube etc.) e o Messenger WhatsApp, visando à convivência social 

harmônica e sustentável da comunidade, e comunicar as políticas de relacionamento e 

atendimento dos clientes em relação a todos os serviços prestados através do website 

www.genesispriston.com 

  

2.     Definições 

2.1.    Hacking (“Hackear”, em português): significa o ato de modificar ou inventar algo 
para realizar funcionalidades que não as originais. No âmbito da tecnologia da informação, 
“hacker” é um indivíduo, normalmente programador e com conhecimento avançado de 
informática e de conceitos de reengenharia e engenharia reversa, que elabora e modifica 
software e hardware de computadores, seja desenvolvendo funcionalidades novas, seja 
adaptando as antigas. 

  2.2.  Cracking: Significa a quebra de um sistema de segurança, a modificação no 
funcionamento de um sistema ou a remoção da proteção contra cópia de softwares, de forma 
ilegal ou sem ética, visando à obtenção ilícita de benefícios. Embora a prática do “hacking” possa 
ter fins éticos, como, por exemplo, a melhoria de determinado software, para fins deste 
Regulamento, o termo “hacking” será considerado como sinônimo de “cracking”. 

  2.3.   Cheating: Significa trapaça ou o ato de utilizar códigos, softwares “hackers” ou 
truques para obter habilidades ou vantagens que beneficiam o jogador ou revelam segredos do 
jogo. 

2.4.   God Mode: Significa tipo de cheating, que fornece ao jogador recursos infinitos ou 
em grande quantidade, como, por exemplo, a invencibilidade. 



  2.5.   Exploit: Significa tipo de cheating, que se aproveita de falhas de design ou bugs 
(defeitos) do jogo ou altera arquivos do jogo, fornecendo vantagens ao jogador não previstas 
pela Desenvolvedora Masangsoft. Existem vários tipos de Exploit: 

2.5.1.  Duping: Duplicar itens ou ouro. 

  2.5.2. Lag e Desconexão: Provocar intencionalmente o lag (latência elevada na 
comunicação entre o cliente e o servidor do jogo, que provoca um atraso entre a ação dos 
jogadores e a reação do servidor e vice-versa) ou a desconexão para obter vantagem no jogo. 

  2.5.3.  Geometria: Tirar proveito de como o jogo foi construído, ou seja, utilizar locais 
ou buracos nos mapas para realizar ações não pretendidas pelo Desenvolvedor, como, por 
exemplo, andar pelas paredes ou ficar fora do alcance do ataque das entidades hostis. 

  2.5.4.   Buracos: Utilizar os buracos na geometria do jogo, que permitam que os 
jogadores se dirijam a lugares onde não deveriam ir, como, por exemplo, abaixo dos mapas, 
dentro de paredes ou, até mesmo, acima do céu, e obtenham vantagens sobre os demais 
jogadores. Através dos buracos é possível que o jogador percorra mais rápido e mais facilmente 
grandes distâncias nos mapas, ou que se esgueire através deles para surpreender os inimigos 
pelas costas, ou, ainda, para atingir os seus oponentes de lugares onde não possa ser contra-
atacado.  
Exceções: Mula de Buff. 

2.5.5.   Velocidade de Movimento: Movimentar o personagem de forma mais veloz do 
que o esperado em decorrência de um bug do jogo. 

 2.5.6.   Zona Segura: Posicionar o personagem em locais em que possa atacar os seus 
oponentes sem correr o risco de ser contra-atacado por eles. Normalmente, trata-se de um 
exploit de Geometria, mas o jogo pode apresentar locais, principalmente em zonas Player versus 
Player em que a facção de oposição não tenha permissão para entrar, onde os jogadores possam 
atacar, mas não possam ser contra-atacados pela facção de oposição. 

 2.5.7.   Mecânica do Jogo: Tirar proveito dos sistemas que compõem as características 
de jogabilidade do game. O exploit da Mecânica do Jogo não constitui um bug do jogo, mas uma 
funcionalidade que é executada conforme o projetado e, ao mesmo tempo, não funciona 
conforme o esperado. Assim, por exemplo, quando o jogador ataca um oponente e, logo em 
seguida, evade-se desse local específico no mapa, consciente que esse ato gerará um 
determinado efeito decorrente de um aparente bug no jogo. Nesse caso, mesmo sem ter 
causado a morte do oponente com o seu ataque, o jogador recebe o crédito pela morte do 
inimigo quando do seu despawn. 

2.6.     Macro: Significa uma regra ou padrão, na ciência da computação, que especifica 
como uma sequência de entrada deve ser mapeada como uma sequência de saída, de acordo 
com um procedimento pré-definido. As macros servem para automatizar sequências de ações 
no teclado e no mouse e permitem a inserção de textos ou a realização de procedimentos no 
jogo, podendo ser criados verdadeiros boots (“robôs”), que suprimem a presença física do 
jogador. (Utilização de macros com a presença do jogador em conta será considerado ILEGAL). 

 2.7.   Griefing: Significa o ato de, deliberadamente, irritar e molestar outros jogadores, 
causando-lhes aborrecimentos para o seu próprio deleite. Os griefers são jogadores que, 
particularmente, perturbam as comunidades dos jogos online, pois as suas ações não são 
facilmente puníveis pelas normas disciplinares relacionadas aos objetivos in-game. 

São métodos comuns de griefing:  

2.7.1.   Utilizar programas de hacking. 



2.7.2.   Acusar, falsamente, outros jogadores de comportamento griefer. 

2.7.3.   Insultar, verbalmente ou por escrito, outros jogadores. 

2.7.4.   Realizar Exploit de Mecânica do Jogo. 

2.7.5.   Roubar itens ou experiência de outros jogadores com o único objetivo de 

molestá-los. 

2.7.6.   Praticar Spamming. 

2.7.7.   Fazer Spawn Camping (o jogador “campear” acampa nos locais próximos onde 

os monstros nascem para obter mais vantagens e correr menos riscos, em detrimento dos 

demais jogadores). 

2.7.8.   Atrapalhar eventos role-playing (representação de personagens em uma 

história), atuando fora do papel do seu personagem. 

2.7.9.   Dizer ou fazer algo com o único intuito de irritar, chatear ou molestar outros 

jogadores. 

2.7.10. Criar múltiplas contas no jogo, utilizando-as para fins ilícitos. 

  2.7.11. Não ajudar o seu time propositadamente, como, por exemplo, praticar 

“feeding” (ajudar o time adversário, permitindo-se ser morto), desvirtuando os objetivos do 

jogo. 

  2.7.12. Conspirar em conluio com o time adversário. 

2.7.13. Tentar, repetidamente, roubar o crédito das mortes de outros jogadores para 

fazê-los perder tempo. 

2.7.14. Bloquear o caminho de outro jogador para que seja impedido de se deslocar de 

um local para outro em um mapa do jogo. 

2.7.15. Alvejar, simultaneamente, vários monstros, mesmo consciente de que não pode 

lutar nem sobreviver a todos eles, objetivando expulsar outro jogador daquela área ou receber 

os créditos indiretamente das conquistas de outros jogadores. 

2.7.16. Segurar "Spawn", com a única intenção de atrapalhar a evolução do adversário. 

2.8. Quaisquer regras abaixo só serão válidas com imagem utilizada do Screenshot 

oficial (Ctrl+Home) ou gravação da tela comprovando o mesmo. 

 
Caso você queira alegar responsável pelo Spawn você necessita ter provas de que você estava 
no local antes de qualquer outro jogador. 

2.8.1. O Player tem direito a permanecer com o Spawn em até 5 minutos após queda 
inesperada de servidor. 



2.8.2. Proibido a utilização de Skills em área no PvP perto de monstros pois a mesma 
não tem dano efetivo no PvP, demonstrando apenas atrapalhar a evolução do inimigo.  

2.8.4. Utilizar habilidades de Lure em Spawn inimigo (Por exemplo: Implosão). 

2.8.3. Ficar parada ou andando ao redor de outro Grupo com o intuito de atrapalhar o 
Lure de monstros. 

2.9.    Kill Stealing: Significa receber os créditos da morte de um inimigo, quando 
claramente deveriam pertencer a outro jogador. A prática do Kill Stealing pode objetivar a 
obtenção indevida dos itens ou da experiência decorrentes da morte do inimigo ou, 
simplesmente, a irritação do outro jogador. 

  2.10.    Looting: Significa pilhar itens do jogo ou experiência decorrentes das conquistas 
de outros jogadores. 

  2.11.    Spamming: Significa utilizar os sistemas de mensagens eletrônicas para enviar 
uma grande quantidade de mensagens não solicitadas indiscriminadamente. O Spamming pode 
ocorrer nos mais diversos sistemas de mensagens eletrônicas, como, por exemplo, e-mails, 
chats, fóruns, blogs, sistemas de comunicação in-game, Twitter, celular etc., que integram os 
Serviços do Jogo Priston Tale. 

  2.12.    Flooding: Significa o mesmo que Spamming. 

  2.13.    Road Blocking: Significa método Griefing em que, deliberadamente, um grupo de 
jogadores bloqueia passagens entre determinadas localidades nos mapas do jogo, impedindo os 
outros jogadores de se deslocarem de um local para outro e prejudicando os objetivos do jogo. 

2.14.    Bug do Modem: Significa tipo de Exploit de Lag, onde o jogador provoca 
intencionalmente o lag (latência elevada na comunicação entre o cliente e o servidor do jogo, 
que provoca um atraso entre a ação dos jogadores e a reação do servidor e vice-versa), através 
da desconexão temporária do modem internet fornecido pelas operadoras de telecomunicação, 
para obter vantagem nos mapas Player versus Player sobre os outros jogadores. 

  2.15.    Abuso de Habilidades (Skills): Significa método Griefing que consiste em utilizar 
as características das habilidades especiais dos personagens para desvirtuar os objetivos do 
jogo, atrapalhando a evolução dos outros jogadores. Assim, por exemplo, no jogo Priston Tale, 
utilizar a habilidade do “Encantamento Sagrado” do personagem “Cavaleiro” para encantar 
(luring) todos os monstros de um Spawn e impedir que os outros jogadores matem esses 
monstros para evoluírem no jogo. 

  2.16.    Harassment: Significa comportamento ofensivo que objetiva perturbar, chatear 
ou ameaçar outros jogadores, através de qualquer sistema de mensagens eletrônicas, como, por 
exemplo, e-mails, chats, fóruns, blogs, sistemas de comunicação in-game, Twitter, celular etc., 
que integre os Serviços do Jogo Priston Tale, nas mais diversas modalidades: psicológica, sexual, 
racial, religiosa, preconceituosa ou discriminatória. 

  2.17.    Bullying: Significa comportamento ofensivo que objetiva abusar, causar mal ou 
lesionar, mental ou emocionalmente, outros jogadores, através de qualquer sistema de 
mensagens eletrônicas, como, por exemplo, e-mails, chats, fóruns, blogs, sistemas de 
comunicação in-game, Twitter etc., que integre os Serviços do Jogo Priston Tale. 



  2.18.    Lista de Punidos: Significa a relação dos nomes dos personagens (nicknames), 
que praticaram condutas reprováveis relacionadas à hacking e visando a obter vantagens ilícitas 
no jogo, publicada e atualizada periodicamente no website do Priston Tale, que foram 
penalizados em razão de denúncias de outros jogadores, detecção pela ferramenta anti-hacking 
desenvolvida pelo Gênesis PT ou por flagrante em rondas realizadas in-game pelos Game 
Masters do Priston Tale. 

  2.19.    Personagem: Significa a entidade controlada pelo jogador, que protagoniza a 
história do jogo. 

  2.20.    Item do Jogo: Significa objeto dentro do jogo, que pode ser coletado pelos 
personagens. Existem vários tipos de itens, como, por exemplo, poções (HP, Mana, Estamina 
etc.), equipamentos (armas, armaduras, roupões, cajados etc.), ouro etc. 

  2.21.    Moeda de Valor: Significa Item do Jogo que possui valor equivalente em ouro e 
pode significar, também, Moeda Virtual (Coins). 

  2.22.    Virtual Goods: Significam bens virtuais que são criados ou obtidos dentro de 
mundos virtuais e jogos online para serem utilizados por avatares ou personagens que habitam 
esses cybers espaços. 

  2.23.    Non-Player Character (NPC): Significa um personagem controlado por um Game 
Master (Administador de Jogo) ou personagem que faz parte de um software e não é controlado 
por um ser humano. 

  2.24.    Clã: Significa um grupo de jogadores que reúnem em uma guilda para participar 
de desafios ou guerras contra outros clãs. 

  2.25.    Spawn: Significa a criação in-game de uma entidade (personagem, NPC ou 
monstro) ou item. 

2.26.    Hell Spawn: Significa tipo de Spawn que consiste na criação in-game de monstros 
em determinados locais do mapa do jogo. Os monstros permanecem ativos no jogo durante um 
determinado período de tempo e, caso não sejam atacados nesse período pelos jogadores, 
desaparecem automaticamente (despawn). 

  2.27.    Player versus Player (PvP): Significa conflito interativo entre dois ou mais 
personagens no jogo.  

2.28.    Player versus Environment (PvE): Significa conflito entre personagem e inimigos 
controlados pelo sistema (não jogadores). 

  2.29.    Coins significa a moeda virtual universal, utilizada em micro transações para 
adquirir itens virtuais do jogo Gênesis PT. 
  

3.     Código Disciplinar 
 3.1.    Conteúdo 

Compreende a definição das Condutas Reprováveis e o estabelecimento das 

penalidades aplicáveis (ver Item 4, abaixo). 

 3.2.    Ilícitos Cogitáveis  



As Condutas Reprováveis descritas nesse Regulamento dos Serviços do Priston Tale 

constituem ou podem configurar eventuais ilícitos nas esferas civil e criminal. 

O Gênesis PT, sempre que necessário, comunicará a ocorrência de ato ilícito à 

autoridade competente para investigação e devida punição ou recorrerá à Justiça para preservar 

os seus direitos e buscar a sua indenização pelos danos materiais, lucros cessantes e danos 

morais que vier a sofrer em decorrência da prática de ato ilícito. 

Seguem, abaixo, alguns exemplos de ilícitos penais cogitáveis: 

 3.2.1.   Estelionato  

Código Penal, Art. 171, caput: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa”. 

3.2.2.   Receptação dolosa  

Código Penal, Art. 180, caput: 

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 

coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba 

ou oculte: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. 

  

3.2.3.   Receptação Culposa  

Código Penal, Art. 180, § 3º: 

“§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o 

preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: 

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa, ou ambas as penas”. 

  

 4.     Condutas Reprováveis 
 4.1.    Hacking, Fraude, Participação, Receptação 

4.1.1.      Hackear, quebrando sistemas de segurança ou explorando eventuais brechas 

de segurança nos Serviços do Jogo Priston Tale, visando à autopromoção ou à obtenção ilícita 

de benefícios em detrimento dos demais jogadores. 

Penalidades: Banimento, retirada ou exclusão dos itens do jogo, experiência, ouro ou moeda 

de valor obtidos ilicitamente. 

 

  4.1.2.      Hackear, modificando os softwares do Priston Tale (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. 

Penalidades: Banimento, retirada ou exclusão dos itens do jogo, experiência, ouro ou moeda 

de valor obtidos ilicitamente. 

 

4.1.3.      Hackear, tomando a posse da conta de outro jogador, ilegalmente, para apagar 

os seus personagens, visando a prejudicar esse jogador. 

Penalidades: Banimento Permanente do Computador utilizado, caso aconteça roubo de itens 

a conta será bloqueada, caso o jogador que fez isso for descoberto, o mesmo e os envolvidos 

serão Bloqueados por Tempo determinado pela Staff. 



 

  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. 

Penalidades: Banimento, retirada ou exclusão dos itens do jogo, ouro ou moeda de valor 

obtidos ilicitamente. 

  4.1.5.      Fraudar, induzindo os Colaboradores do Gênesis PT 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, ouro ou moeda de valor, ou à 

obtenção de qualquer outra vantagem ilícita. 

Penalidades: De Tempo determinado pelo staff a Banimento, retirada ou exclusão dos itens 

do jogo, ouro ou moeda de valor obtidos ilicitamente. 

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, ouro ou moeda de valor, mediante 

artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 

Penalidades: Tempo determinado pela Staff a Banimento, retirada ou exclusão dos itens do 

jogo, ouro ou moeda de valor obtidos ilicitamente.  

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

Penalidades: Tempo determinado pela Staff a Banimento, Retirada ou exclusão dos itens, 

experiência, ouro ou moeda de valor obtidos ilicitamente. 

 

  4.1.8.      Receptar, adquirindo ou recebendo itens do jogo, ouro ou moeda de valor 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. 

Penalidades: Tempo determinado pela Staff a Banimento, retirada ou exclusão dos itens, ouro 

ou moeda de valor obtidos ilicitamente. 

  

4.2. Trapaça (“Cheating”)  

4.2.1.      Utilizar o “God Mode” para obter recursos infinitos ou em grande quantidade 

no jogo. 

Penalidade: Banimento permanente. 

 

4.2.2.      Utilizar qualquer tipo de Exploit para obter vantagem ilícita no jogo, mesmo 

que ainda não tenha sido tipificado nesta seção. 

Penalidades: Tempo previsto pela Staff a Banimento permanente, retirada ou exclusão dos 

itens, ouro, moeda de valor ou vantagem ilícita. 

 

  4.2.3.      Utilizar o Exploit de Duping para duplicar itens, moeda de valor ou ouro do jogo. 

Penalidades: Tempo previsto pela Staff a Banimento permanente, retirada ou exclusão dos 

itens, ouro, moeda de valor ou vantagem ilícita. 

 

  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. 

Penalidades: Tempo previsto pela Staff a Banimento permanente.  

 



4.2.5.      Explorar o Bug do Modem, provocando intencionalmente a desconexão 

temporária do modem internet fornecido pelas operadoras de telecomunicação, aumentando a 

latência na comunicação entre o cliente e o servidor do jogo, para obter vantagem nos mapas 

Player versus Player sobre os outros jogadores.  

Regra válida para ação intencional ou não intencional, porém com recorrências da 

mesma. 

Caso o jogador esteja com problemas de internet, for alertado por outros jogadores ou membros 

da equipe e continuar abusando do problema, a equipe intervirá. 

Penalidade: De Advertência a dias de punição e Pontos de Batalha zerados (Punição de BPs 

válida para alertas de acordo com avaliação da equipe). 

4.2.6.      Utilizar o Exploit de Geometria, aproveitando-se de falhas no design do jogo, 

como locais nos mapas, para andar pelas paredes, ficar fora do alcance do ataque de entidades 

hostis ou realizar ações não pretendidas pela Desenvolvedora Masangsoft. 

Penalidade: De Advertência a dias de Suspensão. 

  4.2.7.      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, surpreender inimigos pelas costas, atingir as entidades hostis de 

locais onde não é possível ser contra-atacado ou obter qualquer tipo de vantagem sobre os 

demais jogadores. 

Penalidade: De Advertência a dias de Suspensão. 

 

  4.2.8.      Utilizar o Exploit de Velocidade de Movimento para movimentar o personagem 

de forma mais veloz do que o pretendido pelo Gênesis PT. 

Penalidade: De Advertência a dias de Suspensão. 

 

  4.2.9.      Utilizar o Exploit de Zona Segura para posicionar o personagem em locais nos 

mapas Player versus Player, à exceção do mapa do evento Bless Castle, em que seja possível 

atacar os oponentes, sem correr o risco de ser contra-atacado, tendo em vista que os oponentes 

não têm permissão para entrar nesse local. 

Penalidade: De Advertência a dias de Suspensão. 

  

4.2.10.   Utilizar o Exploit de Mecânica do Jogo para atacar uma entidade hostil e, logo 

em seguida, evadir-se de um local específico no mapa, consciente de que essa ação resultará no 

recebimento indevido do crédito pela morte dessa entidade hostil quando do seu despawn. 

Penalidade: De Advertência a dias de Suspensão.  

  

4.2.11.   Utilizar Macros para automatizar ações dos personagens ou construir boots 

(robôs), através de software ou hardware, que suprimam a presença física do jogador no 

controle do personagem. 

Penalidades: Tempo previsto pela Staff a Banimento permanente.  

  

4.2.12.   Utilizar o Exploit do sistema do inventário para carregar mais itens do que o 

pretendido pela Desenvolvedora Masangsoft. 

Penalidades: Tempo previsto pela Staff a Banimento permanente.  

  



4.3. Comportamento Ofensivo  

4.3.1.      Praticar “feeding”, permitindo-se ser morto para ajudar o clã adversário, 
desvirtuando os objetivos do jogo. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 

 

4.3.2.       Conspirar em conluio com o clã adversário, visando a prejudicar o seu próprio 
clã. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 

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. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.4.      Praticar Kill Stealing, recebendo os créditos pela morte de uma entidade hostil, 
quando claramente deveriam pertencer a outro jogador. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.5.      Praticar Looting, pilhando itens do jogo ou experiência conquistados por outros 
jogadores. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.6.      Praticar Road Blocking, posicionando personagens, invocando ou encantando 
entidades, ou utilizando das habilidades, à exceção do mapa Player versus Player Campo de 
Batalha dos Anciões e do mapa do evento Bless Castle, para bloquear passagens entre 
determinadas localidades nos mapas, impedindo os outros jogadores de se deslocarem de um 
local para outro ou de terem acesso a algum Non-Player Character e prejudicando os objetivos 
do jogo. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.7.      Abusar de Habilidades, utilizando as características das skills dos personagens 
para desvirtuar os objetivos do jogo e atrapalhar a evolução dos outros jogadores. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.8.      Praticar Spawn Camping, acampando nos locais próximos onde os monstros 
nascem (Hell Spawns) para obter mais vantagens e correr menos riscos, em detrimento dos 
demais jogadores. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.9.      Estabelecer loja particular para a venda de itens do jogo próxima às lojas de 
venda de itens gerenciadas por Non-Player Characters (NPCs). 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.10.   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 Priston Tale, para enviar, 
indiscriminadamente, uma grande quantidade de mensagens não solicitadas. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 



  

4.3.11.   Criar múltiplas contas do jogo (IDs) ou realizar cadastros com dados falsos e/ou 
inconsistentes em quaisquer dos Serviços do Jogo Priston Tale ou do portal do Gênesis PT, 
utilizando-os para hacking, fraude, trapaça (BP Free, Quests PVPs), comportamento ofensivo, 
exploração comercial ilegal do jogo, realizar ofensas, assédios ou para qualquer outro fim ilícito. 
Penalidade: Banimento. 
  

4.3.12.   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 Priston Tale, em qualquer de suas modalidades: psicológica, sexual, racial, 
religiosa, preconceituosa ou discriminatória. 
Penalidade: De Advertência a tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.13.   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 Priston Tale. 
Penalidade: Tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.14.   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 Priston Tale. 
Penalidade: Tempo previsto pela equipe suspenso. 
  

4.3.15.   Fazer falso relato, acusando, falsamente, outros jogadores de hacking, fraude, 
trapaça, comportamento ofensivo, exploração comercial ilegal do jogo ou de qualquer outra 
conduta reprovável publicamente, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, 
visando a prejudicá-los. 
Penalidade: Advertência / Suspensão a Banimento temporário. 
  

4.3.16.   Utilizar – na criação de conta do jogo (ID) ou de personagens, cadastramento 
em outros Serviços do Jogo Priston Tale ou do portal do Gênesis PT, visando a praticar Hacking, 
Griefing, Harassment, Bullying ou a qualquer outro fim ilícito – nomes, termos, expressões ou 
frases: 
a) que sejam 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) que sejam 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 pelo Gênesis PT; 
f)   que sejam fraudulentos, para serem confundidos com os nomes dos personagens de outros 
jogadores ou com Game Masters e outros Colaboradores do Gênesis PT; 
Penalidades: De Advertência a Banimento; Exclusão do Personagem; Bloqueio do acesso aos 
outros Serviços do Jogo Priston Tale ou do portal do Gênesis PT. 



4.3.17.   Fingir ser Game Master ou Colaborador do Gênesis PT, criando personagem 
com nome, termo ou expressão semelhantes aos utilizados pelo Gênesis PT no relacionamento 
com os seus clientes, visando a praticar Hacking, fraudeou Griefing a qualquer outro fim ilícito. 
Penalidades: Banimento, Exclusão do Personagem. 
  

4.3.18.   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. 
Penalidade: De Tempo previsto pela Staff a Banimento. 
  4.3.19.   Praticar Griefing, Harassment ou Bullying contra os Colaboradores do Gênesis 
PT, 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. 

Penalidade: De Tempo previsto pela Staff a Banimento. 
  

4.3.20.   Subornar, ou tentar subornar, Game Masters ou Colaboradores do Gênesis PT, 
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. 
Penalidade: De Tempo previsto pela Staff a Banimento. 
  

4.3.20. Utilizar formas ilegais para enganar a equipe, com intenção de prejudicar ou 
anular sua punição. 
Penalidade: De Tempo previsto pela Staff a Banimento. 
 

4.3.20. Abusar, assediar jogadores, difamando ou constrangendo. 
Penalidade: De Tempo previsto pela Staff a Banimento. 
 

4.3.21. Criar personagens com a única intenção de provocar um personagem ou clan. 
Penalidade: De Tempo previsto pela Staff a Banimento. 
  

 4.5.    Infrações Coletivas dos Clãs 

  4.5.1.   Utilizar - na criação de clã, visando a praticar Hacking, Griefing, Harassment, 

Bullying ou a qualquer outro fim ilícito – nomes, imagens, símbolos, termos, expressões ou 

frases: 

a)  que sejam 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) que sejam 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 pelo Gênesis PT; 

f)   que sejam fraudulentos, para serem confundidos com os nomes ou frases de clãs de outros 

jogadores ou dos clãs formados pelos Game Masters e outros Colaboradores do Gênesis PT; 



Penalidades: De Advertência a Banimento do líder; De Advertência a Banimento de parte dos 

membros do clã; Exclusão da frase ou do clã. 

  

4.5.2.      Praticar conjuntamente, ainda que através de um pequeno grupo de membros 
do clã, quaisquer condutas reprováveis. 
Penalidades: De Advertência a Banimento do líder, Advertência a Banimento de parte dos 
membros do clã. 
   

4.5.3.      Conspirar em conluio com membros de um clã aliado, posicionando os 
personagens em fila, para deliberadamente serem atacados e mortos por personagens que 
possuem habilidades de dano em área do outro clã aliado e para incrementar a pontuação do 
clã beneficiado durante o evento Bless Castle, desvirtuando os objetivos do jogo. 
Penalidades: De Advertência a Banimento do líder do clã; De Advertência a Banimento de 
parte dos membros do clã; Desclassificação do clã e retirada da coroa e/ou da premiação, que 
poderão ser transferidas para o próximo clã do ranking do evento ou para o clã formado pelos 
Game Masters e outros Colaboradores do Gênesis PT; Suspensão de todos ou de parte dos 
membros do clã da participação em até 3 (três) eventos consecutivos, ainda que se afiliem a 
outro clã para esse fim. 
  

4.5.4.      Praticar conjuntamente, ainda que através de um pequeno grupo ou até de um 
único membro do clã, quaisquer condutas reprováveis, para obter vantagem sobre os demais 
clãs ou para qualquer outro fim ilícito durante o evento Bless Castle. 
Penalidades: De Advertência a Banimento do líder do clã; De Advertência a Banimento de 
parte dos membros do clã; Desclassificação do clã e retirada da coroa e/ou da premiação, que 
poderão ser transferidas para o próximo clã do ranking do evento ou para o clã formado pelos 
Game Masters; Suspensão de todos ou de parte dos membros do clã da participação em até 3 
(três) eventos consecutivos, ainda que se afiliem a outro clã para esse fim. 
 

5.    Evento Castelo Sagrado (Bless Castle) 

5.0.1    Em casos de feriados que ocorrerem no dia do evento, a equipe entrará em 

contato com todos os líderes que participam do mesmo para cancelamento do evento. 

5.0.2   Em qualquer caso de retirada de Coroas, a mesma é devolvida aos últimos clans 

vencedores para continuação da batalha no próximo dia do evento. 

5.0.3    Em casos de Cancelamentos do Bless Castle, a próxima disputa será o Modo do 

dia que foi cancelado. 

5.0.4   Em casos de não comparecimento de inimigos no Modulo Survivor o tempo do 

evento será reduzo em até 1/3 do tempo normal. 

5.0.5    Em casos de desistência de algum Clan no Modulo Survivor, o Clan desistente 

não receberá nenhuma premiação caso esteja no TOP 3. 

5.0.5    As premiações do Evento poderão ser alteradas a qualquer momento sem 

nenhum aviso prévio. 

 

 

 

 

 

 



5.1    Premiações do Castelo Sagrado 

• Todos os Participantes do TOP 3 Clans: 01 Força Inferna. 

 

1. Lider do Clan: 02 Barras de Ouro. 

Membros do Clan: 01 Cabeção sem Efeito / 01 Caixa do Lider (Traje Exclusivo). 

 

2. Lider do Clan: 01 Barra de Ouro / 01 Barra de Bronze 

Membros do Clan: 01 Cabeção de Ovelha. 

 

3. Lider do Clan: 01 Barra de Prata / 01 Barra de Bronze 

Membros do Clan: 01 Cabeção de Ovelha. 

 

6.    Evento Bellatra (S.O.D) 

6.0.1    Não existe nada que impeça mais de um jogador entrar na mesma sala em casos 

de disputas individual, vai do respeito entre os jogadores.  

6.0.2    Em caso de pontuação de Clans é proibido qualquer outro Clan ou Jogador entrar 

na sala que está ocorrendo a pontuação para tentar de alguma forma atrapalhar. 

Penalidade: De Tempo previsto pela Staff a Banimento. 
6.0.3    A quantidade de Pontos/Ouros recebidas no Evento poderá ser alterada a 

qualquer momento sem nenhum aviso prévio. 

6.0.4    As premiações do Evento, seja ela, Bellatra Individual ou Bellatra Clan poderá ser 

alterada a qualquer momento sem nenhum aviso prévio. 

 

6.1    Premiações do Bellatra 

Premiação Semanal Individual por Classes 

• 1500 Coins 

• 01 Caixa de Trajes 

• 01 Espada Sagrada (Restaurador de Aging) 

• 01 Super Aging Stone 

• 70 Almas (Próxima Atualização) 

 

Premiação Semanal por Clans 

1. Lugar no Ranking Semanal 

• 01 Barra de Ouro 

• 01 Barra de Prata 

• 08 Forças Enigmas 

2. Lugar no Ranking Semanal 

• 01 Barra de Ouro 

• 08 Forças Infernas 

3. Lugar no Ranking Semanal 

• 01 Barra de Prata 

• 08 Forças Mirages 



Termos de Regras do Gênesis PT 

POR FAVOR, LEIA ESTE CONTRATO, ATENTAMENTE, ANTES DE USAR OS SERVIÇOS DESTE 

WEBSITE/JOGO. AO NAVEGAR OU UTILIZAR OS SERVIÇOS DESTE WEBSITE/JOGO, QUALQUER 

QUE SEJA A FORMA, VOCÊ ("USUÁRIO") RECONHECE TER LIDO, ENTENDIDO E CONCORDADO 

COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDOS, OBRIGANDO-SE 

AUTOMATICAMENTE ÀS CLÁUSULAS AQUI APLICÁVEIS. 

 

1. Termos de Usos 

1.1. O Usuário concorda que qualquer outro usuário e o GênesisPT podem fotografar 
(snapshot), capturar a imagem, filmar e gravar vídeos do seu personagem no jogo dentro do 
ambiente virtual in-game e concede o direito de uso do material, livre de royalties, para ser 
utilizado, reproduzido, distribuído, transmitido ou modificado em todos os tipos de mídia. 

1.2. O Usuário concorda que o GênesisPT possui total direito podendo adicionar, entrar, 
editar, modificar, suspender e excluir total ou mediano acesso ou conta, personagem, créditos 
do jogador. 

1.3. O Usuário concorda que o GênesisPT possui total direito de analisar suas janelas de 
acesso durante a utilização do game, averiguando se o usuário tentará ou utilizará alguma 
ferramenta ilegal dentro do jogo. 

2. Interrupção de Serviço 

2.1. O GênesisPT se reserva o direito de interromper os Serviços ocasionalmente, de 
forma regular, ou não, com a devida notificação prévia, a fim de realizar manutenção. 

2.2. O Usuário está ciente de que os Serviços poderão ser interrompidos por razões fora 
do controle da GênesisPT, e que em tais circunstâncias o GênesisPT não poderá garantir que o 
Usuário seja capaz de acessar os Serviços sempre que desejar. 

2.3. O GênesisPT não poderá ser responsabilizado por qualquer interrupção, atraso no 
serviço ou incapacidade de desempenhá-lo devido a quaisquer causas que estejam fora de seu 
controle, caso fortuito ou força maior. 

 

3. Responsabilidade 

3.1. O USUÁRIO ESTÁ CIENTE E CONCORDA QUE O GênesisPT NÃO ASSUMIRÁ E NÃO 
TERÁ RESPONSABILIDADE POR QUALQUER AÇÃO POR PARTE DO GênesisPT DE CONTEÚDO COM 
RELAÇÃO À CONDUTA, COMUNICAÇÃO OU CONTEÚDO DOS SERVIÇOS. 

3.2. O GênesisPT NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, 
INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES, INCLUSIVE, SEM 
LIMITAÇÕES, LUCROS CESSANTES, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES DE 
NEGÓCIOS, OU QUALQUER OUTRA PERDA PECUNIÁRIA EM CONEXÃO COM OS SERVIÇOS OU 
QUALQUER PRODUTO FORNECIDO PELO GênesisPT. 

3.3. O USUÁRIO CONCORDA EM QUE O GênesisPT NÃO PODERÁ SER CONSIDERADO 
RESPONSÁVEL OU PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDO A QUALQUER EVENTO QUE 
OCORRER OU RESULTAR DO ACESSO AOS SERVIÇOS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO 
FORTUITO, ALHEIO À AÇÃO, OMISSÃO OU VONTADE DO GênesisPT. 



 

4. Compartilhamento de conta, venda e troca 

4.1. E proibido o compartilhamento de contas e senha (Share), tendo como 
consequência a quem desobedecer a esta regra a perca de atendimento no suporte e 
consequentemente não terá restauração em caso de roubo de itens. 

4.2. E permitido a compra e venda de personagens, no Discord/WhatsApp tendo como 
punição a perca de suporte assim como na regra número 4.1. 

4.3. E permitido a compra e venda de itens do jogo de outros players por dinheiro ou 
qualquer outro tipo de bens de fora do jogo, tendo como punição perca do suporte como na 
regra 4.2. 

4.4. E proibido a venda de Coins dentro e fora do jogo em moeda corrente nacional ou 
estrangeira; ou através de sistemas de pagamento como o Paypal, o PagSeguro ou similares; 
Punição: Remoção dos Coins e bloqueio da conta. 

4.4.1 E Proibido a venda de Coins inclusa com os personagens, como punição 1º aviso e 
em seguida remoção dos Coins. 

4.5 E Proibido a venda de personagens dentro do jogo, como punição Bloqueio da Conta. 

 

5. Regras In-Game 

5.1. E proibido criar personagens com Nome, Inicial ou contendo GM, ADM, ADMIN, 
STAFF, ETC... 

5.2. E proibido a venda de personagens dentro do jogo (Chats / Loja Pessoal/Outros), 
sendo em Coins, Real, Gold ou qualquer outro tipo de moeda. 

5.3. E proibido a venda de Coins (Qualquer canal oficial do jogo) por Real ou qualquer 
outro tipo de Moeda (Dólar, Euro, etc.). 

5.4. E proibido o uso de ferramentas que burlem as regras do jogo, tais como programas 
ou falhas no jogo. 

5.5. Em caso de uso de hacks o usuário irá receber bloqueio permanente na conta e do 
acesso ao servidor. 

5.6. Em caso de uso de bugs ou falhas do jogo para próprio benéfico o usuário será 
bloqueado por tempo determinado pela staff. 

5.7. Em caso do uso do conhecido "Bug Modem", o usuário será notificado e bloqueado 
por tempo determinado pela staff. 

5.8. Em Caso de Lag, o usuário será notificado e poderá ser bloqueado por tempo 
determinado pela staff. 

 

6. Itens 

6.1. O servidor não é responsável por qualquer item que tenha sido conseguido no jogo, 
nos isentamos de qualquer responsabilidade de recuperação do item caso seja perdido tanto 
por roubo ou problemas do jogo. 



6.2. O servidor se responsabiliza pela restauração de itens desde que sejam perdidos em 
lag, problemas do jogo ou DCs e o pedido de restauração seja enviado em no máximo 24 horas 
após o acontecido. 

6.3. O servidor só se responsabiliza por itens roubados que tenham sido comprados no 
Coin Shop por quem os perdeu, caso o usuário tenha um item comprado no jogo roubado ele 
não terá direito a restauração. Itens comprados no jogo se aplicam apenas a regra 6.2 

6.4. Em casos de o jogador deixar seu Item de valor cair no chão, sendo ele por descuido 
ou qualquer outro fator, o pedido de restauração tem que ser enviado em no máximo 12 horas, 
para a recuperação.  

Caso outro jogador pegou o item, a Staff tem como direito acessar a conta para a 
remoção do item sem aviso prévio. 

Caso o jogador seja reincidente ele terá que pagar uma multa de 2000 COINS ao jogador 
que pegou o item no chão para ter o restaure. 

6.5. A Staff não se responsabiliza por itens vendidos por preços errados/categoria na 
loja pessoal, o máximo que fazemos e tentar entrar em acordo com o comprador, caso ele não 
queira devolver nada será feito. 

 

7. Alterações 

7.1. O usuário concorda que todas as Contas, personagem, itens, créditos, pertencer ao 
servidor GênesisPT, poderemos fazer alterações, verificações, e exclusões sem prévio aviso. 

7.2. Todas as regras anteriores poderão ser alteradas sem prévio aviso. 

 

8. Doações 

8.1. Todas as doações feitas no servidor não são reembolsáveis. 

8.2. Em caso de disputas no PayPal sua conta e seu acesso serão banidos 

permanentemente do servidor. 

8.2.1. Em caso de disputas, mesmo sendo negada, todos os Coins/itens serão removidos 

do servidor, mesmo eles sendo transferidos para terceiros. 

8.3. Todos as doações são reinvestidas para o bom funcionamento do servidor e para 

futuras despesas. 

CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM AS REGRAS ACIMA, RECOMENDAMOS QUE VOCÊ NÃO 

JOGUE EM NOSSO SERVIDOR. 

 

Atualizado dia 31/03/2022 as 01:25. 

Essas regras já estão em vigor! 

Bom jogo a todos. 

 

  


