Abaixo estão disponíveis as principais regras e as punições mínimas utilizadas por
padrão:

Infração

Observação

Abusar de Bugs

Beneficiar-se de algum problema do
Banimento permanente
Minecraft, Plug-in ou erro da Staff.

Abusar do leilão ou do
mercado

Anunciar itens com preços absurdos
Banimento temporário
no leilão ou no mercado com o
de 3 dias
intuito de causar spam.

Atrapalhar outro jogador
intencionalmente

Fazer algo que atrapalhe a
jogabilidade de outros, como por
exemplo grieffing.

Burlar sistemas do servidor

Desrespeitar uma limitação ou
bloqueio de um sistema do servidor, Banimento temporário
sendo ele por plug-ins ou sistemas
de 5 dias
nativos do Minecraft.

Construir construções
impróprias

Construir qualquer construção
contendo conteúdo impróprio, tal
como pornografia, texto ofensivo,
apologia ao nazismo, etc.

Banimento permanente
e remoção da
construção

Criar contas fakes com a
intenção de farmar itens
(principalmente terra) em
prol da conta principal

Regra exclusiva do Skyblock.

Banimento temporário
de 3 dias na conta
principal e permanente
na fake

Criar nicks para ofender
outros jogadores e Staffs

A conta principal do jogador
também poderá ser punida.

Banimento permanente

Denunciar outro jogador
sem provas

Fazer spam ou ameaçar outro
jogador sem possuir provas
concretas.

Chat desativado por
30/45 minutos

Difamar um Staff ou o
servidor

Espalhar uma ideia sem conceitos
ou com o objetivo de prejudicar o
staff ou servidor.

Banimento temporário
de 7 dias

Dizer algo impróprio

Racismo, discriminação, bullying e
afins.

Banimento temporário
de 7 dias
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Punição

Banimento temporário
de 1 dia

Chamar algum Staff solicitando
Enganar ou realizar trap com ajuda e matá-lo logo em seguida,
algum staff
ou enganar o mesmo com o
objetivo de o atrapalhar.

Banimento temporário
de 1 dia

Enganar ou agir de má fé com outro
Enganar um jogador (apenas
jogador com o objetivo de roubar
durante negociações)
seus pertences in-game (itens,
dinheiro do jogo, etc.).

Banimento permanente

Fazer propaganda

Divulgar qualquer URL ou IP que não Banimento
seja da rede sem permissão prévia permanente
de um staff.
da conta e IP

Membros da Staff são
proibidos de pertencer a
clãs ou facs com players.

Exceção para os Helpers.

Punição adotada pelos
superiores

Não cooperar com um
membro da Staff

Apenas quando solicitado por um
Staff dentro do servidor para
resolver algum problema que o
jogador está relacionado.

Banimento temporário
de 3 dias

Quebrar qualquer regra especificada
por algum Staff para algum evento
em determinado servidor.
Praticar Anti-jogo
Incluindo também matar membros
do seu time ou se aliar à outros
times no modo BedWars

Banimento temporário
de 3 dias

Praticar FLOOD/SPAM

Dizer algo repetidas vezes, com
muitas letras repetidas ou uso
abusivo do Hashtag (#) e outros
símbolos.

Chat desativado por
30/45 minutos

Praticar Freekill

Pagar ou combinar com alguém
para poder matá-lo com o intuito de
acumular kills dentro do servidor. O
mesmo vale para a criação de
contas fakes com este fim.

Banimento temporário
de 7 dias, além das kills
zeradas

Promover conteúdos
pornográficos

Divulgar qualquer link contendo
pornografia.

Banimento temporário
de 1 dia

Recusar o
compartilhamento de tela
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Recusar o compartilhamento da tela
para o staff sem motivos concretos
e válidos (incluindo deslogar e
enrolar em verificação)
Banimento permanente
Obs: O Staff poderá solicitar que o
jogador baixe alguns programas
como o “Everything”, além de
programas da “NirSoft” para facilitar
o processo.

Se passar por alguém da
Staff

Alegar ser alguém da staff (ou conta Banimento temporário
player de algum staff).
de 3 dias

Usar cheats

Usar qualquer tipo de cheat,
incluindo, mas não se limitando a
hacks, mods, macros, autoclickers
ou edições na regedit.

Banimento permanente

Usar os chats e comandos
do servidor de forma
inadequada

Incluindo usar os chats de comércio
(/c) e de ajuda (/helpop) fora dos
seus propósitos.

Banimento temporário
de 1 dia

Xingar/Ofender outro jogador

Apenas caso ocorra dentro do
servidor.

Chat desativado por
30/45 minutos

Xingar/Ofender um membro
da Staff ou o servidor

Apenas caso ocorra dentro do
servidor.

Banimento temporário
de 3 dias

Informações gerais:
 Todas as revisões de ban podem ser requisitadas pelo fórum (com os Staffs) ou pelo
e-mail contato@playdreamcraft.com.br (com a Diretoria) em até 7 dias corridos, a
partir do qual a punição se tornará irreversível;
 É total obrigação de cada staff que aplicou uma certa punição responder o tópico de
sua revisão no fórum, caso necessário. Na impossibilidade de contato com o staff
responsável é necessário recorrer diretamente com a Diretoria pelo e-mail
contato@playdreamcraft.com.br;
 A duração das punições fica a critério do Staff, acima está exposto o padrão MÍNIMO
para casos considerados “dentro da média”;
 Outras punições poderão ser adotadas caso a Staff julgue necessário, devendo
permanecer dentro dos limites do bom senso;
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Links úteis:
 Fórum: https://forum.playdreamcraft.com.br/index.php
 Loja: https://loja.playdreamcraft.com.br/
 Site: https://playdreamcraft.com.br/
 TOS: https://playdreamcraft.com.br/tos.pdf
Programas utilizados para o compartilhamento de telas Download:
 AnyDesk: https://anydesk.com/download
 Join.me: https://join.me/
 TeamViewer: https://download.teamviewer.com/full
Lista de mods proibidos pelo servidor:
 Minimapas (caso identifiquem a localização de entidades)
 Macros (com exceção a macros de texto)
 TcpNoDelay
Lista de alterações (keys) permitidas na regedit:
 TcpNoDelay
 TcpAckFrequency
 TcpDelAckTicks
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