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The Tokyo 2020 - Terms and Conditions of Ticket Purchase and Use have been provided in two inseparable and 
interdependent versions of the same text, being one of them in English and the other in Portuguese. In case of 
any doubt arising out of or related to the application of these documents to your use of our Website and/or to 
your purchase of Tickets, then the English version shall prevail. 
Customers must note that Tokyo 2020 is reserving the absolute right to change the Terms and Conditions of 
Ticket Purchase and Use from time to time, and customers are encouraged to consult the Tokyo 2020 Ticketing 
Website to have access to the latest updated version of the Terms and Conditions. 
 
 
 
Os Termos e Condições de Compra e Uso de Ingressos – Tóquio 2020 foram disponibilizados em duas versões 
inseparáveis e interdependentes do mesmo texto, sendo um deles em inglês e o outro em português. Em caso 
de qualquer dúvida decorrente ou relacionada à interpretação e aplicação desses documentos ao uso do nosso 
site e/ou “a compra de ingressos, a versão em inglês prevalecerá. 
Os clientes ficam cientes que Tóquio 2020 se reserva o direito de alterar os Termos e Condições de Compra e 
Uso de Ingressos de tempos em tempos, e os clientes devem consultar o site de ingressos de Tóquio 2020 para 
ter acesso à versão atualizada mais recente dos documentos. 
  

https://ticket.tokyo2020.org/Home/ticketterm?culture=en-us
https://ticket.tokyo2020.org/Home/ticketterm?culture=en-us
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Tóquio 2020 - Termos e Condições de Compra e Uso de Ingressos  
 

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio (“Comitê Tóquio 2020”) estabeleceu os seguintes 
termos e condições para a compra e uso dos Ingressos nos Jogos. Por favor, leia os termos e condições atenciosamente 
ao comprar e usar os Ingressos. Ao solicitar a compra de Ingressos ou receber, possuir ou usar os Ingressos, considerar-
se-á que os Usuários compreenderam, aceitaram e concordaram em cumprir os termos e condições. 

Capítulo 1 Definições e Interpretações  
Artigo 1 Definições  
 
Exceto quando definido em separado, a definição de cada um dos termos utilizados nestes termos e condições será a 
seguinte: 
 

“Solicitante“ significa a Pessoa que fez uma solicitação à Fonte Autorizada de Venda de  Ingresso para comprar um 
Ingresso. 
 

“Fornecedor Autorizado de Pacote de Hospitalidade“ significa, coletivamente, os Fornecedores Oficiais de Pacote de 
Viagem Tóquio 2020, Fornecedores Oficiais de Pacote de Hospitalidade para a Olimpíada de Tóquio 2020 e quaisquer 
outros distribuidores nomeados pelo Comitê Tóquio 2020 para vender os pacotes de hospitalidade no Japão. 
 

“ATR” significa o revendedor autorizado de ingresso, que é o NOC ou NPC, e/ou qualquer entidade indicada pelo NOC 
ou pelo NPC, aprovado pelo Comitê Tóquio 2020 e pelo IOC ou IPC para promover, vender e distribuir os Ingressos dentro 
do território designado do NOC ou NPC pertinente.  
 

“Fonte Autorizada de Venda de Ingressos” significa o Comitê Tóquio 2020, ATR, os Fornecedores Autorizados de Pacote 
de Hospitalidade, ou qualquer Pessoa que foi indicada ou autorizada pelo Comitê Tóquio 2020 para vender ou distribuir 
Ingressos a terceiros.  
 

“Força Maior” significa qualquer causa fora do controle razoável do Comitê Tóquio 2020, incluindo, sem limitação, 
desastres naturais, guerra, insurreição, rebelião, distúrbio civil, atos de terrorismo, incêndio, explosão, enchente, roubo, 
dano intencional, greve, bloqueio, condições climáticas, medidas liminares de terceiros, requisitos de defesa nacional, 
emergência de saúde pública, e atos ou regulamentos dos governos locais ou federais. 
 

“Jogos“ significa os Jogos da XXXII Olímpiada e os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 
 

“Entidades dos Jogos” significa coletivamente IOC, IPC, JOC, NOCs, NPCs, IFs, o Comitê Tóquio 2020, ou qualquer outro 
comitê organizador de Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. 
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“Detentor” significa a Pessoa que tem autorização legal para possuir um Ingresso, tal como uma pessoa que possui um 
Ingresso comprado de uma Fonte Autorizada de Venda de Ingresso, ou que recebeu um Ingresso de um Comprador, ou 
de terceiros, em conformidade com os Termos e Condições. 
 

“IF” significa a Federação Internacional, uma organização reconhecida pelo IOC e IPC para cada esporte. 
 

“IOC” significa o Comitê Olímpico Internacional. 
 

“IPC” significa o Comitê Paralímpico Internacional. 
 

“Residente Japonês” significa o indivíduo que reside no Japão. 
 

“JOC“ significa o Comitê Olímpico Japonês. 
 

 “JPC” significa o Comitê Paralímpico Japonês. 
 

“NF” significa a Federação Nacional ou a Entidade Nacional para cada esporte. 
 

“NOC” significa o Comitê Olímpico Nacional de cada país. 
 

“NPC” significa o Comitê Paralímpico Nacional de cada país. 
 

“OCOG” significa os Comitês Organizadores para os Jogos Olímpicos que serão mantidos após os Jogos, a saber Beijing 
2022, Paris 2024, Los Angeles 2028 e a cidade que receberá o direito de sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em 2026. 
 

"Fontes Locais Autorizadas de Venda de Ingressos" significa as bilheterias locais oficiais e autorizadas pelo Comitê 
Tóquio 2020 a vender ou entregar os Ingressos, denominadas de Centros de Venda de Ingressos e Bilheterias, perto dos 
Locais dos Eventos.  
 

“Pessoa” significa um indivíduo, uma empresa ou associação, ou qualquer outra pessoa jurídica. 
 

“Informação Pessoal” significa qualquer informação relativa a um indivíduo vivo que possa identificar um indivíduo 
específico.  
 
“Comprador” significa a Pessoa que comprou um Ingresso em conformidade com os Termos e Condições. 
 

“Sessão “significa período de tempo para o qual foi emitido um único Ingresso para um evento cultural ou de esporte 
(incluindo competições preliminares, qualificatórias e finais de atletismo, cerimônia de abertura, cerimônia de 
encerramento, e provavelmente cerimônias de medalhas e outras cerimônias). 
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“Termos e Condições“ significa, coletivamente, estes termos e condições, o Guia do Ingresso, as disposições do 
Formulário de Solicitação de Ingresso e a Política de Privacidade de Tóquio 2020 https://tokyo2020.org/en/privacy-
policy/, as Regras dos Locais de Eventos e quaisquer outras regras, em separado, fornecidas em relação aos Ingressos 
pelo Comitê Tóquio 2020. 
 

“Ingressos” significa os ingressos para os Jogos emitidos pelo Comitê Tóquio 2020. 
 

“Formulário de Solicitação de Ingresso’ significa o formulário impresso ou on-line de solicitação que precisa ser 
preenchido para solicitar uma compra de Ingressos. 
 

“Guia de Ingresso” significa o Guia de Compra de Ingresso para o Site de Venda de Ingresso para Tóquio 2020 emitido 
pelo Comitê Tóquio 2020. O Guia de Ingresso está disponível no Site de Venda de Ingresso de Tóquio 2020 
https://ticket.tokyo2020.org/  

 

“Fornecedor Oficial de Pacote de Viagem Tóquio 2020“ significa uma Pessoa que é indicada pelo Comitê Tóquio 2020 
para vender Pacotes Oficiais de Viagens para a Olimpíada de Tóquio 2020 (a saber, pacotes de viagem nacional incluindo 
Ingressos para os Jogos da XXXII Olimpíada) ou Pacotes Oficiais de Viagens para a Paraolimpíada de Tóquio 2020 (a 
saber, pacotes de viagem nacional, incluindo Ingressos para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020). 
 

“Fornecedor Oficial de Pacote de Hospitalidade Tóquio 2020“ significa uma Pessoa que é indicada pelo Comitê Tóquio 
2020 para vender Pacotes Oficiais de Hospitalidade para a Olimpíada de Tóquio 2020 (a saber, um produto de pacote 
de hospitalidade dentro do Local do Evento incluindo Ingressos para os Jogos da XXXII Olimpíada). 
 

“Serviço de Revenda de Ingresso para Tóquio 2020” significa o serviço de plataforma online oficial que permite a 
revenda de Ingressos pelos Compradores que adquiriram os Ingressos diretamente do Comitê Tóquio 2020. 
 

“Site de Venda de Ingresso para Tóquio 2020” significa o site oficial https://ticket.tokyo2020.org/ que fornece as 
informações sobre o Programa de Venda de Ingressos e a oportunidade de comprar os Ingressos.  
 

“Usuário” significa, coletivamente, o Solicitante, o Comprador e o Detentor. 
 

“Local do Evento“ significa qualquer local sob o controle do Comitê Tóquio 2020, onde uma Sessão será realizada e que 
requer um Ingresso para ter acesso. 
 

“Regras do Local do Evento” significa as regras e os regulamentos fornecidos por cada Local do Evento, os detalhes que 
podem ser confirmados no site de cada Local do Evento ou na Fonte Local Autorizada de Venda de Ingresso de cada 
Local do Evento. 

Capítulo 2 - Aplicação dos Termos e Condições 
Artigo 2 Escopo dos Termos e Condições 
 

https://tokyo2020.org/en/privacy-policy/
https://tokyo2020.org/en/privacy-policy/
https://ticket.tokyo2020.org/
https://ticket.tokyo2020.org/
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1. Todos os Ingressos estão sujeitos aos Termos e Condições e todos os Usuários deverão cumprir os Termos e Condições 
ao solicitar, comprar, receber, manter, usar e revender os Ingressos, e os direitos dos Usuários em relação aos Ingressos 
estão limitados aos direitos concedidos pelo Comitê Tóquio 2020 no âmbito dos Termos e Condições. 
 

2. O Comitê Tóquio 2020 pode estabelecer regras distintas para cada evento específico realizado pelo Comitê Tóquio 
2020, em cada caso, os Usuários que comparecerem a esse evento ficarão sujeitos a essas regras distintas, além dos 
Termos e Condições.  
 

Artigo 3 Alterações nos Termos e Condições  
 
O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de alterar os Termos e Condições, de tempos em tempos. Se essas alterações 
afetarem de forma significativa os direitos dos Usuários, Tóquio 2020 notificará esses Usuários das alterações através 
de método a ser determinado pelo Comitê Tóquio 2020. A última versão desses termos e condições está disponível no 
Site de Venda de Ingresso de Tóquio 2020. 

Capítulo 3 Ingressos 
Artigo 4 Ingressos Emitidos pelo Comitê Tóquio 2020 
 

1. Todos os Ingressos são propriedade exclusiva do Comitê Tóquio 2020, e o Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de 
solicitar que os Detentores devolvam os Ingressos, quando esses Ingressos forem considerados inválidos ou tenham 
sido vendidos ou utilizados em violação aos Termos e Condições.  
 

2. O Detentor pode entrar em um Local do Evento para comparecer a uma Sessão e ocupar um assento ou espaço 
especificado pelo Comitê Tóquio 2020, em conformidade com o conteúdo dos Ingressos e de acordo com as disposições 
dos Termos e Condições. 

  
3. Cada indivíduo deverá ter um Ingresso para poder entrar em um Local do Evento para assistir a uma Sessão, 
independente de idade, ficando estabelecido, entretanto, que uma criança com  
idade inferior a dois anos, que assistir uma Sessão com um Detentor de Ingresso, sem usar um assento adicional, pode 
entrar no Local do Evento e assistir a uma Sessão sem um Ingresso (no máximo uma criança nessas condições por 
Detentor de Ingresso).  
 

4. Os Ingressos serão emitidos pelo Comitê Tóquio 2020 em conformidade com os termos e condições. Os Ingressos 
podem ser utilizados das seguintes formas: (i) Ingressos em formato cópia impressa; (ii) Ingressos do tipo “home print“ 
que são emitidos eletronicamente e impressos pelo Usuário; e (iii) os Ingressos eletrônicos através de um serviço de 
venda eletrônica de ingresso, indicado pelo Comitê Tóquio 2020 e que são mostrados na tela de um dispositivo móvel. 
 

5. Exceto quando explicitamente permitido pelos Termos e Condições, um Usuário de Ingresso não pode transferir seus 
Ingressos, ou toda ou qualquer parte do seu direito reconhecido, no âmbito dos Termos e Condições a terceiros ou 
fornecê-lo como garantia. 
 



 

    6/25 

Capítulo 4 Compra de Ingressos 
 

I. Disposições Gerais 

Artigo 5 Solicitação para Compra de Ingressos. 
 

1. Uma Pessoa que deseja comprar Ingressos para uma Sessão específica deve seguir os procedimentos de solicitação 
prescritos pelo Comitê Tóquio 2020, tais como o de preencher e enviar o Formulário de Solicitação de Ingresso para o 
Comitê Tóquio 2020. Para evitar dúvidas, um Formulário de Solicitação de Ingresso somente é usado para solicitar a 
compra de Ingressos para Tóquio 2020 e as compras de Ingressos de uma Fonte Autorizada de Venda de Ingresso, que 
não o Comitê Tóquio 2020, estará sujeita a procedimentos distintos fornecidos pela Fonte Autorizada de Venda de 
Ingresso pertinente.  
 

2. Os Formulários de Solicitação de Ingresso devem ser preenchidos durante o prazo estipulado pelo Comitê Tóquio 
2020. As solicitações de compra de Ingressos não podem ser feitas após o fim do prazo de solicitação. O Comitê Tóquio 
2020 não será responsável por qualquer falha ao enviar os Formulários de Solicitação de Ingresso durante o prazo de 
solicitação. 
 

3. Uma Pessoa ao solicitar a compra de Ingressos não pode modificar, processar, alterar ou danificar o Formulário de 
Solicitação de Ingresso. O Comitê Tóquio 2020 pode rejeitar os Formulários de Solicitação de Ingresso que tenham sido 
modificados, processados, alterados ou danificados. Da mesma forma, o Comitê Tóquio 2020 não será responsável por 
qualquer falha ao aceitar quaisquer solicitações de compra de Ingressos. 
 

4. O ato de preencher e enviar um Formulário de Solicitação de Ingresso não garante ao Solicitante a disponibilidade 
dos Ingressos que solicitou.  
 

5. Um Solicitante não pode alterar ou cancelar uma solicitação para a compra de Ingressos uma vez que o Formulário 
de Solicitação de Ingresso tiver sido enviado, exceto se permitido pelo Comitê Tóquio 2020 de outra forma.  
 

Artigo 6 Erros no Processo de Solicitação 
 
O desempenho do hardware e software usado pelo Comitê Tóquio 2020 ou pelos Usuários não terão a garantia do 
Comitê Tóquio 2020, e o Comitê Tóquio 2020 também não será responsável por qualquer preenchimento incorreto de 
informação no Formulário de Solicitação de Ingresso ou por quaisquer informações incompletas ou ilegíveis no 
Formulário de Solicitação de Ingresso, por falhas técnicas da internet ou qualquer outra falha ou defeito de hardware e 
software, relacionados as vendas de Ingressos. 
 
 

Artigo 7 Limite do Número de Ingressos Solicitados 
 
Em algumas situações, é possível que haja limites maiores para os pedidos de compra de ingressos, bem como para o 
número máximo de vezes que os pedidos podem ser feitos e também o número máximo de ingressos que uma Pessoa 
pode solicitar, para permitir que o maior número de pessoas possa assistir a uma Sessão. O número de Ingressos que 
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uma Pessoa pode solicitar em relação a certas Sessões também pode estar limitado por razões ligadas ao número 
limitado de assentos existentes ou à popularidade da Sessão. Se o número de Ingressos solicitados exceder o número 
máximo que pode ser solicitado, o Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, cancelar as 
solicitações de Ingressos acima do número máximo ou alterar a solicitação para que fique dentro do limite máximo (esta 
alteração pode resultar que o número de ingressos válidos por solicitação seja menor do que o número máximo que 
pode ser solicitado.  O número máximo de solicitações que podem ser feitas e o número de Ingressos que uma Pessoa 
pode solicitar serão determinados pelo Comitê Tóquio 2020 e publicados no Site de Venda de Ingressos Tóquio 2020. 
 

Artigo 8 Alterações ao Número de Ingressos Vendidos, Retomada de Vendas 
 
O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de determinar, a seu exclusivo critério, o número total de Ingressos a serem 
distribuídos ao público e o Comitê Tóquio 2020 pode aumentar ou diminuir esse número de Ingressos a qualquer 
momento. O Comitê Tóquio 2020 também se reserva o direito de encerrar ou retomar as vendas de Ingressos, a seu 
exclusivo critério. Para evitar dúvidas, não obstante o aumento ou a diminuição do número total de Ingressos, ou 
término ou retomada de vendas de Ingressos, nenhuma solicitação de compra de Ingressos pode ser alterada ou 
cancelada em qualquer caso, e quaisquer Ingressos já comprados não podem ser alterados, cancelados, trocados ou 
reembolsados. 

 

Artigo 9 Compra de Ingressos violando os Termos e Condições   
 

1. Se o Comitê Tóquio 2020 considerar que qualquer uma das situações abaixo ocorreu, o Comitê Tóquio 2020 pode, a 
seu exclusivo critério, recusar ou cancelar as solicitações, sem notificar o Solicitante: 

Além disso, o Comitê Tóquio 2020 pode, a seu exclusivo critério, recusar ou cancelar toda e qualquer outra solicitação 
de compra de ingressos (incluindo todas as presentes, passadas e futuras) feitas pelo mesmo Solicitante e/ou cancelar 
todos os ingressos que foram ou serão comprados pelo mesmo Solicitante (incluindo quaisquer Ingressos referentes a 
solicitações presentes, passadas e futuras e não limitado aos Ingressos adquiridos através das solicitações, que se 
enquadrem em qualquer uma das situações abaixo listadas) sem notificar o Solicitante. 
 

Nenhum reembolso será disponibilizado para os Ingressos cancelados, quando forem adquiridos por meio das 
seguintes solicitações:  
 

(i) solicitações de compra de Ingressos feitas em desacordo com os Termos e Condições ou as leis e regulamentos;  

(ii) solicitações de compra de Ingressos feitas por qualquer Pessoa suspeita de pretender revender, distribuir ou oferecer 
um Ingresso ou Ingressos, violando os Termos e Condições; ou  

(iii) solicitações de compra de Ingressos feitas por qualquer Pessoa suspeita de ter fornecido informações fraudulentas 
ou enganosas no Formulário de Solicitação de Ingresso ao submeter o mesmo. 
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2. Os Ingressos podem ser comprados diretamente de Fontes Autorizadas de Venda de Ingresso. O Comitê Tóquio 2020 
não é responsável por quaisquer Ingressos que tenham sido obtidos de qualquer Pessoa que não uma Fonte Autorizada 
de Venda de Ingresso, e o Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de anular esse Ingresso sem reembolso e solicitar 
que o Detentor devolva esse Ingresso no formato cópia impressa ao Comitê Tóquio 2020. 
 

3. A existência de qualquer Ingresso que viole os Termos e Condições pode ser relatada ao centro de atendimento ao 
cliente pertinente. 
 

II. Compra de Ingressos através do Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020 
Artigo 10 Compra de Ingressos  
 
1. Os Residentes Japoneses somente podem comprar Ingressos diretamente do Comitê Tóquio 2020 no Site de Venda 
de Ingresso Tóquio 2020 ou através de Fonte Local Autorizada de Venda de Ingresso, ou de Fornecedor Autorizado de 
Venda de Pacote de Hospitalidade, ou quaisquer outras Fontes Autorizadas de Venda de Ingresso no Japão.   
 
2. Pessoas que não são Residentes Japoneses, podem comprar os Ingressos de ATRs que são indicados e autorizados a 
vender os Ingressos no território onde essa Pessoa reside (uma lista de ATRs está disponível no Site de Venda de Ingresso 
Tóquio 2020). Qualquer Pessoa que more em um território onde não haja um ATR indicado (exceto no Japão) pode 
comprar os Ingressos do Comitê Tóquio 2020 após o Comitê Tóquio 2020 ter iniciado a venda mundial de Ingressos, a 
partir desse momento, qualquer Pessoa, incluindo aquelas que residem fora do Japão, podem comprar Ingressos 
diretamente do Comitê Tóquio 2020 no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020. 
 

3. Se um menor de idade desejar comprar Ingressos, ele terá que obter o consentimento de seu representante legal, 
tais como guardião, tutor ou pessoa com autoridade parental. O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de rejeitar ou 
cancelar qualquer solicitação de compra de Ingressos enviada por um menor de idade que não obteve o consentimento 
de seu representante legal. 
 

Artigo 11 Categorias de Preço 
 
A disponibilidade de Ingressos depende da demanda e do estoque de Ingressos. Se um Solicitante deu seu 
consentimento no Formulário de Solicitação de Ingresso para que lhe sejam alocados Ingressos de uma categoria de 
preço inferior à categoria de preço especificada como sua primeira escolha, o Comprador concorda e reconhece que 
será considerado como tendo se oferecido para comprar o mesmo número de Ingressos para a mesma Sessão na 
próxima categoria de preço inferior, com uma localização diferente de assento, caso a primeira escolha de Ingressos 
não possa ser alocada ao Solicitante.  
 

Artigo 12 Solicitação para Ingressos Especiais 

  

1. O Comitê Tóquio 2020 pode vender “Ingressos de Grupo para Tóquio 2020“ que são os  Ingressos para grupos de dois 
(2) ou mais Residentes Japoneses com menores, cidadãos sênior  
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ou pessoas portadoras de deficiências. Para evitar dúvidas, os Ingressos de Grupo Tóquio 2020 estão disponíveis 
somente para Residentes Japoneses. Os Ingressos de Grupo Tóquio 2020 estão disponíveis somente para grupos que 
incluem pelo menos uma criança, cidadão sênior ou pessoa portadora de deficiência. Exige-se que todos os Detentores 
de um Ingresso de Grupo Tóquio 2020 entrem no Local do Evento juntos. O termo “criança” significa qualquer pessoa 
com doze (12) anos ou menos, na data da Sessão, “cidadão sênior” significa qualquer pessoa com sessenta (60) anos ou 
mais, na data da Sessão, e uma “pessoa portadora de deficiência“ significa qualquer pessoa que tenha uma limitação 
para executar suas atividades diárias, tais como se movimentar, obter informações e/ou falar, ou cuja classificação ou 
o nível de atividade tenha sido diminuído ou alterado devido a condições físicas, condições mentais ou questões de 
saúde, os detalhes destas estão estipulados nas Diretrizes de Acessibilidade de Tóquio 2020 
https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/.  
 

2. Poderá ser exigido aos Detentores de Ingressos de Grupo Tóquio 2020 a apresentação de identificação pessoal para 
comprovar que o grupo inclui ao menos uma criança, cidadão sênior ou pessoa portadora de deficiência. Se o grupo 
não apresentar qualquer prova de elegibilidade para esse Ingresso de Grupo Tóquio 2020, o Comitê Tóquio 2020 se 
reserva o direito de anular o Ingresso de Grupo Tóquio 2020 e barrar a entrada ao Local do Evento dos Detentores de 
Ingresso de Grupo Tóquio 2020. 
 

3. Os detalhes adicionais relativos aos Ingressos de Grupo Tóquio 2020 serão definidos pelo Comitê Tóquio 2020 no Site 
de Venda de Ingresso Tóquio 2020. 
 

Artigo 13 Solicitação através do Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020 

  
As Vendas de Ingressos pelo Comitê Tóquio 2020 podem ocorrer em várias fases e existem regras e procedimentos de 
compra específicos que são aplicáveis a cada fase de vendas e a certas categorias de Solicitantes. Ao enviar uma 
solicitação de compra de Ingressos, o Solicitante deverá cumprir todas as regras e procedimentos aplicáveis. Os detalhes 
específicos das regras e dos procedimentos de compra são delineados como parte do processo de compra e serão 
disponibilizados no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020. O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de recusar uma 
solicitação de compra de Ingressos no caso de qualquer tentativa de não cumprimento das regras e dos procedimentos 
de compra. 
 

Artigo 14 Proibição de Solicitações Múltiplas  
 
Qualquer Pessoa que deseje comprar Ingressos enviará um Formulário de Solicitação de Ingresso com seu ID Tóquio 
2020. O registro de múltiplos IDs Tóquio 2020 e solicitações com múltiplos IDs Tóquio 2020 não são permitidos. Se o 
Comitê Tóquio 2020 considerar que solicitações de ingressos podem ter sido feitas com múltiplos IDs, o Comitê Tóquio 
2020 se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, cancelar quaisquer solicitações feitas por Pessoa que o Comitê 
Tóquio 2020 considera que fez solicitações com múltiplos IDs (incluindo todas e quaisquer solicitações presentes, 
passadas e futuras e não limitadas aos ingressos comprados através de múltiplos IDs e/ou cancelar todos os ingressos 
(incluindo os ingressos referentes a todas e quaisquer solicitações presentes, passadas e futuras e não limitados aos 
ingressos comprados por meio de múltiplos IDs) adquiridos ou mantidos por essa Pessoa, sem notificá-la. Nesses casos, 
não haverá reembolso para os Ingressos cancelados.  
 

https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/
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Artigo 15 Pagamento   
 

1. Ao solicitar a compra de Ingressos, considera-se que o Solicitante consentiu em pagar o preço solicitado pelos 
Ingressos, usando o método de pagamento estipulado pelo Comitê Tóquio 2020, inclusive por meio de cartão de 
pagamento (significando pagamento por cartão de crédito, cartão de débito ou cartão pré-pago). O Comitê Tóquio 2020 
somente cobrará do Comprador o preço dos Ingressos que foram solicitados e tiverem sido alocados. Exige-se que o 
Comprador pague o preço usando o método de pagamento prescrito pelo Comitê Tóquio 2020 no prazo final de 
pagamento estipulado pelo Comitê Tóquio 2020. O Comprador deve comprar todos os ingressos que foram solicitados 
e alocados e não será permitido comprar apenas parte dos ingressos alocados, salvo se outra forma for permitida pelo 
Comitê Tóquio 2020. 
 

2. O pagamento do preço do Ingresso no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020 é feito somente através de pagamento 
por cartão ou por pagamento em loja de conveniência localizada no Japão e indicada pelo Comitê Tóquio 2020. O Comitê 
Tóquio 2020 se reserva o direito de determinar todos os detalhes relativos aos métodos de pagamento, a seu exclusivo 
critério. 
 

(1) Como patrocinador exclusivo de tecnologia de pagamento dos Jogos Olímpicos, a Visa é a única marca de 
pagamento aceita no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020. O cartão usado ao comprar os Ingressos deve ser 
registrado em nome e no endereço do Solicitante, a menos que seja permitido de outra forma pelo Comitê Tóquio 
2020. Cartões falsificados ou alterados não devem ser usados. Quando o Solicitante viola quaisquer uma dessas 
condições, o Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de recusar quaisquer pedidos de Ingressos ou anular 
quaisquer Ingressos comprados que violem essa condição. 
 

(2) Dinheiro em espécie somente pode ser usado para pagamentos feitos em lojas de conveniência localizadas no 
Japão e indicadas pelo Comitê Tóquio 2020, e o dinheiro em espécie somente pode ser usado se o valor total do 
preço do Ingresso e os encargos de pagamento forem inferiores a JPY 300,000. 
 

(3) Se um procedimento de compra de Ingresso não for concluído até a data designada pelo Comitê Tóquio 2020 ou se 
um procedimento de compra for concluído, mas o pagamento integral não for feito no prazo de pagamento designado 
pelo Comitê Tóquio 2020, o pedido de compra dos Ingressos alocados será cancelado e o solicitante não terá direito de 
comprar os ingressos alocados, salvo se outra forma for permitida pelo Comitê Tóquio 2020. Nesse caso, o Comitê 
Tóquio 2020 não se responsabiliza por qualquer dano incorrido pelo Solicitante ou por um terceiro, decorrente do 
cancelamento do pedido de compra. Além disso, o Comitê Tóquio 2020 reserva-se o direito de restringir o Solicitante 
de usar os serviços de compra de ingressos fornecidos pelo Comitê Tóquio 2020 e também recusar qualquer uso 
adicional dos serviços ou pedidos de ingressos. 

  

Artigo 16 Taxas de Processamento 
 
Além do valor de face dos Ingressos, o Solicitante será responsável por pagar quaisquer taxas devidas por qualquer 
transação com o Comitê Tóquio 2020 pelo processamento, pagamento ou entrega dos Ingressos, incluindo sem 
limitação, pagamento de comissão em loja de conveniência, taxa de emissão e taxa de entrega. 
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Artigo 17 Alocação de Assentos 
 

1. O Comitê Tóquio 2020, a seu exclusivo critério, designará ao Comprador os assentos ou espaços para assistir a Sessão, 
com base na categoria de Ingressos comprados. Não é permitido ao Comprador especificar assentos especiais ou 
solicitar alterações aos assentos ou espaços que lhes foram designados.  
 

2. O Comitê Tóquio 2020 se empenhará para que os Ingressos para assentos reservados em um Formulário de 
Solicitação de Ingresso sejam adjacentes um ao outro, sempre que possível. Os assentos alocados podem ser dos dois 
lados do corredor, ou em frente, ou atrás, um do outro. 
 

3. Se for necessário para a operacionalização dos Jogos, ou seja, para organização do Local do Evento ou para garantir 
a segurança, o Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de mover um assento ou espaço bilhetado para uma localização 
similar ou melhor, a critério do Comitê Tóquio 2020, em relação qualquer Local do Evento ou Sessão. 
 

Artigo 18 Entrega de Ingressos 

  

1. O Comitê Tóquio 2020 emitirá os Ingressos para o Comprador assim que os Ingressos tiverem sido alocados e a 
conclusão do pagamento integral seja confirmada pelo Comitê Tóquio 2020. O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito 
de reter a emissão dos Ingressos até que confirme a conclusão do pagamento integral pelos Ingressos solicitados. 
 

2. No momento do procedimento de compra do Ingresso, o Comprador escolherá o método desejado para receber os 
Ingressos dentre as opções abaixo. E ainda, o Comitê Tóquio 2020 pode restringir ou designar, separadamente, outro 
método, ou métodos, para receber os Ingressos, conforme necessário:  
 

(1) Receber os Ingressos no formato de cópia impressa em um endereço especificado pelo Comprador (limitado 
aos endereços no Japão; taxas adicionais de emissão e de entrega serão cobradas);  

(2) Coletar os Ingressos em formato cópia impressa em uma Fonte Local Autorizada de Venda de Ingresso (observe 
que qualquer taxa de emissão adicional pode ser cobrada)  

(3) Usar “home print” para imprimir os Ingressos em uma impressora em casa ou em outro lugar; ou 

(4) Baixar um Ingresso eletrônico usando um serviço eletrônico de bilhetagem fornecido pelo Comitê Tóquio 2020 
(receber por dispositivo móvel).  
 
3. Não obstante a forma dos Ingressos, nenhuma duplicata ou cópia de Ingressos pode ser entregue a qualquer outra 
Pessoa. Se o Comprador entregar uma duplicata ou cópia de um Ingresso para outra Pessoa, isso constituirá uma 
violação dos Termos e Condições, e o Comitê Tóquio 2020 pode anular todos os Ingressos comprados por esse 
Comprador sem reembolso. 
 
4. Se o Comprador deseja que lhe seja entregue Ingressos no formato cópia impressa, ele/ela indicará um endereço no 
Japão até o prazo final determinado pelo Comitê Tóquio 2020. Observe que as caixas postais (ou similar) não são 
endereços aceitos para a entrega de Ingressos. Os Ingressos podem ser entregues em qualquer endereço pertinente 
pela transportadora indicada pelo Comitê Tóquio 2020. O Comprador pode mudar o endereço de entrega durante um 
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certo período, conforme determinado pelo Comitê Tóquio 2020. A assinatura, ou o carimbo pessoal, pode ser exigida 
mediante o recebimento da entrega dos Ingressos. Se os Ingressos não foram recebidos por qualquer motivo (tais como 
endereço de entrega desconhecido ou falha em receber os Ingressos no momento da entrega), o Comitê Tóquio 2020 
enviará uma notificação por e-mail ao endereço de e-mail registrado do Comprador e o Comprador pode escolher entre: 
(i) uma nova entrega dos Ingressos (uma taxa adicional de entrega pode ser devida; (ii) receber através de Ingressos 
eletrônicos; ou (iii) usar “home print” para imprimir seus ingressos  Se, por qualquer motivo, os Ingressos não tenham 
sido recebidos no prazo de sete (7) dias antes do início da Sessão pertinente, o Comprador deverá entrar em contato 
com a central de atendimento ao cliente para  solicitar receber os Ingressos por meio de ingressos eletrônicos ou “home 
print” ou qualquer outro método disponibilizado e fornecido pelo Comitê Tóquio 2020. 
 
 
5. Se o Comprador escolher buscar seus Ingressos em uma Fonte Local Autorizada de Venda de Ingresso, somente o 
próprio Comprador poderá buscar os Ingressos. 
 
6. O Comprador deverá verificar imediatamente o conteúdo de seus Ingressos após o recebimento dos mesmos e entrar 
em contato com a central de atendimento ao cliente, se houver um erro. 

 

7. O Comitê Tóquio 2020 não será responsável por qualquer falha ou atraso no recebimento de Ingressos, que não seja 
de responsabilidade do Comitê Tóquio 2020.  
 

Artigo 19 Responsabilidade do Usuário  
 

1.O Usuário é responsável por todos os Ingressos em seu poder. Remover qualquer parte de um Ingresso, alterá-lo ou 
desfigurá-lo poderá resultar em recusa à entrada em um Local de Evento. O Comitê Tóquio 2020 não será responsável, 
e nem fornecerá ressarcimento, por Ingressos perdidos, roubados, esquecidos ou danificados ou por danos oriundos de 
qualquer uso por terceiros de uma informação do Ingresso (inclusive os códigos QR) ou informações de conta de uma 
ID Tóquio 2020. Após a venda dos Ingressos, o Usuário não poderá solicitar o reembolso dos Ingressos ao Comitê Tóquio 
2020, exceto se o reembolso estiver em conformidade com o Artigo 40 desses termos e condições, ou se, de outra 
forma, o Comitê Tóquio 2020 for obrigado a fazer o reembolso no âmbito da lei aplicável. 
 
2. Toda e qualquer informação que o Usuário fornecer ao Comitê Tóquio 2020 em relação à compra e uso de Ingressos 
deve ser verdadeira e precisa. As informações de contato que o Usuário fornecer ao Comitê Tóquio 2020 devem ser 
possíveis de compreensão pelo Comitê Tóquio 2020. O Usuário que alterar suas informações de contato, como 
endereço, nome, número de telefone e endereço de e-mail, deve notificar imediatamente o Comitê Tóquio 2020 das 
informações de contato atualizadas, por meio de procedimento designado pelo Comitê Tóquio 2020. O Comitê Tóquio 
2020 não será responsável por qualquer problema ou dano causado ao Usuário devido à falta de notificação ao Comitê 
Tóquio 2020 de qualquer alteração. 
 
3. O Comitê Tóquio 2020 pode solicitar que o Usuário forneça informações sobre sua identidade e / ou quaisquer 
assuntos relacionados à sua solicitação, aquisição e transferência de Ingressos, e o Usuário deve, mediante solicitação 
ao Comitê Tóquio 2020, fornecer essas informações por meio de procedimento a ser designado pelo Comitê Tóquio 
2020. Se um Usuário não fornecer as informações sobre sua identidade e/ou quaisquer assuntos relacionados à 
solicitações, aquisição e transferência de seus Ingressos, conforme solicitado pelo Comitê Tóquio 2020, e se o Comitê 
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Tóquio 2020 tiver motivos para considerar que as informações fornecidas pelo Usuário  podem ser falsas ou se Comitê 
Tóquio 2020 não puder encontra-lo ao fazer contato com as informações de contato fornecidas, o Comitê Tóquio 2020 
se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, recusar ou cancelar todos as solicitações feitas pelo Usuário (incluindo 
todas as solicitações presentes, passados e futuros) e/ou cancelar todos os ingressos adquiridos ou mantidos por esse 
Usuário (incluindo os ingressos mantidos e adquiridos no presente, passado e no futuro), sem qualquer notificação ao 
Usuário.  
 

III. Compra de Ingressos através de Fontes Locais Autorizadas de Venda de Ingressos 
Artigo 20 Método de Compra através de Fontes Locais Autorizadas de Venda de Ingressos. 
 

1. Qualquer Pessoa pode comprar Ingressos das Fontes Locais Autorizadas de Venda de Ingressos.  
 

2. Ao comprar os Ingressos através de Fontes Locais Autorizadas de Venda de Ingressos pode haver algumas situações 
em que seja necessário enviar um Formulário de Solicitação de Ingresso pela Fonte Local Autorizada de Venda de 
Ingressos. Nesses casos, pode haver algumas situações em que seja necessário inserir a Informação Pessoal especificada 
pelo Comitê Tóquio 2020, tais como endereço, nome e informações de contato do Solicitante, assim como os nomes 
daqueles que comparecerão à Sessão junto com o Solicitante do Ingresso. Maiores detalhes referentes ao processo de 
compra nas Fontes Locais Autorizadas de Venda de Ingressos estão disponíveis no Site de Venda de Ingresso Tóquio 
2020 e na Fonte Local Autorizada de Venda de Ingresso.  
 

IV. Preço  
Artigo 21 Preço de Ingresso  
 
Os preços do Ingresso serão determinados pelo Comitê Tóquio 2020 e denominados em Iene Japonês (JPY). Os preços 
dos Ingressos incluem todos os impostos (inclusive imposto sobre consumo), mas excluem quaisquer taxas, conforme 
previsto no Artigo 16 desses termos e condições, inclusive, mas não limitado a, comissão de pagamento de loja de 
conveniência, taxa de serviço e taxa de cobrança.  
 

V. Ingressos Comprados de um ATR 
Artigo 22 Ingressos Comprados de um ATR 
 

1. Um NOC ou NPC pode indicar, e o Comitê Tóquio 2020 pode nomear, uma organização ou agência para atuar como 
um ATR para um território, ou territórios, específicos. Ao receber a aprovação prévia do Comitê Tóquio 2020, um ATR 
é responsável por determinar as regras e procedimentos que regulamentam a venda de Ingressos dentro do território, 
ou territórios, designados. Um ATR pode escolher implementar limites na quantidade de Ingressos que um Solicitante 
pode requerer, e determinar os métodos de compra, distribuição e pagamento de 

Ingressos. Se houver qualquer discrepância entre os termos e condições de compra para os Usuários, implementados 
por um ATR e aqueles no âmbito dos Termos e Condições, as disposições dos Termos e Condições prevalecerão. 
 
2. Um ATR pode, a seu exclusivo critério, se recusar a vender os Ingressos a qualquer Pessoa que tente violar, ou não 
pretenda aderir a, quaisquer regras ou restrições de compra implementadas pelo ATR. Um ATR é obrigado a recusar a 
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venda de Ingressos a qualquer Pessoa que ele acredite planejar distribuir ou oferecer qualquer Ingresso para revenda, 
que não esteja em conformidade com os Termos e Condições. 
  
3. Um ATR sempre realizará a venda de Ingressos na moeda do território do ATR designado e converterá o preço do 
Ingresso do iene japonês (JPY) para a moeda local usando as taxas de câmbio publicadas pela Bloomberg na seguinte 
URL https://www.bloomberg.com/markets/currencies, ou outra taxa de câmbio autorizada pelo Comitê Tóquio 2020 
Todos as tarifas bancárias e outros encargos incorridos como resultado da conversão cambial ou do pagamento com 
um cartão de pagamento serão responsabilidade exclusiva do Comprador. 
 
4. Um ATR pode cobrar uma taxa razoável de serviço sobre o valor de face do Ingresso. Para os Ingressos dos Jogos 
Olímpicos, essa taxa não pode ser superior a 20% (vinte por cento) do valor de face do Ingresso, e em nenhum caso 
pode exceder o valor máximo de 6.000 JPY por Ingresso.  
 

5 Se qualquer Pessoa, independentemente de onde mora, acredita que lhe está sendo oferecido Ingressos para compra 
que violam os Termos e Condições, ele/ela deverá entrar em contato com o Comitê Tóquio 2020 imediatamente. 

Capítulo 5 Admissão e Visualização 

I. Risco do Detentor  
  
Artigo 23 Obrigações do Detentor 

1. O Detentor reconhece e aceita os riscos e perigos inerentes ou envolvidos ao assistir uma Sessão. 

2. O Detentor é o único responsável por sua própria segurança, pela segurança das crianças que o acompanham e a 
segurança de seus bens pessoais e dos bens pessoais dos acompanhantes.  

3. O Detentor é o responsável pela conduta das crianças que o acompanham e pela conformidade delas aos Termos e 
Condições.  
 

II. Entrada e Saída. 
Artigo 24 Comparecimento 
 

1. O Detentor deverá garantir o acesso e a entrada ao Local do Evento antes do início da Sessão, ao levar em conta o 
tempo exigido para o deslocamento até o Local do Evento e para a inspeção de segurança. Se o Detentor chegar após 
o início da Sessão, pode haver situações que exijam que o Detentor espere por um intervalo adequado na Sessão antes 
de ter seu acesso liberado, ou em que a entrada do Detentor seja restringida. O Comitê Tóquio 2020 não reembolsará 
o preço de Ingresso se o Detentor chegar tarde ao Local do Evento mesmo se devido a motivos que não sejam 
diretamente atribuíveis ao Comitê Tóquio 2020, tais como atrasos no transporte público ou por razões decorrentes da 
conveniência do próprio Detentor. 
 

https://www.bloomberg.com/markets/currencies
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2. O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de restringir ou retardar a entrada do Detentor ao Local do Evento devido 
a motivos operacionais (tal como a Sessão anterior estar atrasada) e o Comitê Tóquio 2020 não será responsável por 
qualquer inconveniência causada ao Detentor devido a essa restrição ou atraso, e os Ingressos não serão trocados ou 
reembolsados em nenhum desses casos. 
 

Artigo 25 Entrada 
 

1. Para ser admitido ao Local do Evento ou à Sessão, o Detentor deverá apresentar na entrada um Ingresso válido à 
equipe do Local do Evento. 
 

2. Se solicitado pelo funcionário do Comitê Tóquio 2020, pela equipe do Local do Evento, pelo policial ou por outra 
pessoa autorizada, o Detentor deverá atender à solicitação de confirmar sua identidade e que ele/ela está autorizado(a) 
a estar de posse dos Ingressos, em conformidade com os Termos e Condições. 
 

Artigo 26 Inspeções de Segurança  
 

1. O Comitê Tóquio 2020 pode realizar inspeções de segurança no Detentor e em seus bens pessoais para assegurar a 
segurança da Sessão. 
 

2. Se o Detentor se recusar a passar por uma inspeção de segurança, ele/ela não terá permissão para entrar no Local 
do Evento, ou lhe será exigido que deixe o Local do Evento imediatamente, nesse caso, não haverá reembolso para o 
Detentor ou Comprador.  
 
 

Artigo 27 Sem reentrada  
 
Exceto se permitido de outra forma pelo Comitê Tóquio 2020, uma vez que o Detentor saia do Local do Evento, ele/ela 
não poderá reentrar no Local do Evento com o mesmo Ingresso. Exceto em situações inevitáveis (tais como uma 
evacuação de emergência), se o Detentor deixar o Local do Evento, o Comitê Tóquio 2020 pode anular o Ingresso e 
revender o assento, ou espaço, nessa Sessão para outra Pessoa. 
 

Artigo 28 Saída 
 
O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de exigir que o Detentor mostre seu Ingresso ao deixar o Local do Evento. 
 

III. Inspeção (Regras do Local do Evento)  
Artigo 29 Apresentação de Ingresso Válido 
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1. Os Detentores devem manter os Ingressos em seu poder o tempo todo em que estiverem assistindo a Sessão e 
apresentar os Ingressos para inspeção mediante solicitação por um funcionário do Comitê Tóquio 2020, um membro 
da equipe do Local do Evento, um policial ou outra pessoa autorizada. A não apresentação do Ingresso pode resultar no 
pedido de saída do Detentor do Local do Evento.  
 

2. Qualquer pessoa que entrar no Local do Evento utilizando um Ingresso obtido em violação dos Termos e Condições 
será solicitado a deixar o Local do Evento e, em algumas situações, medidas legais podem ser tomadas em relação a 
isso. 
 

Artigo 30 Bens Pessoais 
 
Não haverá espaço para armazenamento no Local do Evento, exceto para carrinhos de criança/ bebê e cadeiras de roda, 
ficando estabelecido, entretanto, que poderá haver alguns Locais de Eventos em que os carrinhos de criança/ bebê não 
possam entrar e tenham que ser mantidos em um espaço de armazenagem indicado pelo Comitê Tóquio 2020. O Comitê 
Tóquio 2020 não poderá ser responsabilizado pela segurança de quaisquer bens pessoais do Detentor. 
 

Artigo 31 Itens Proibidos 
 

1. O Comitê Tóquio 2020 tem o livre arbítrio para restringir quais itens o Detentor pode trazer para o Local do Evento, 
e o Detentor pode ser impedido de entrar no Local do Evento enquanto estiver de posse de qualquer item que viole 
essas restrições. Se for descoberto que o Detentor está de posse desse item no interior do Local do Evento, ele/ela deve 
imediatamente descartá-lo e deixar o Local do Evento. E ainda, o Comitê Tóquio 2020 pode notificar as autoridades 
relevantes que o Detentor foi encontrado de posse de qualquer item ilegal. 
 

2. A lista dos itens restritos será fornecida pelo Comitê Tóquio 2020 em momento oportuno e os Termos e Condições 
serão atualizados de acordo. O Comitê Tóquio 2020 tem o livre arbítrio para alterar a lista desses itens, tanto em geral 
quanto em relação a qualquer Local do Evento ou Sessão, em particular.  
 

Artigo 32 Comportamento Proibido 
 

1. Se o Comitê Tóquio 2020 determinar que um Detentor participou em qualquer um dos atos a seguir, ele/ela pode ser 
impedido de entrar no Local do Evento ou ser removido do Local do Evento, a critério do Comitê Tóquio 2020, e o 
Ingresso desse Detentor não será reembolsado. Uma lista mais detalhada será fornecida pelo Comitê Tóquio 2020 em 
momento oportuno e os Termos e Condições serão atualizados de acordo. O Comitê Tóquio 2020 tem o livre arbítrio 
para alterar a lista desses itens, tanto em geral, quanto em relação a qualquer Local do Evento ou Sessão em particular. 
- um ato que impeça a tranquilidade de uma Sessão; 
- um ato que impeça a visualização de uma Sessão; 
- um ato que possa causar dano à vida, a um membro ou a um bem; 
- um ato que possa prejudicar a gestão ou a operação do Local do Evento; 
- um ato que viole a lei ou regulamento; ou 
- qualquer outro ato que o Comitê Tóquio 2020 estipular como constituinte de comportamento proibido. 
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Artigo 33 Filmagem  
 

1. O Detentor compreende e reconhece que a Sessão para a qual ele/ela comprou ingressos é um evento público e que 
seu comparecimento e ações dentro ou próximo do perímetro do Local do Evento, onde a Sessão está acontecendo, 
são públicos por natureza. O Detentor compreende 

e reconhece ainda que ele/ela não deve ter expectativas de privacidade em relação às suas ações ou conduta na Sessão. 
 

2. O Detentor concorda em ser fotografado, filmado, identificado e/ou, de outra forma, gravado pelo Comitê Tóquio 
2020, pelo IOC, pelo IPC ou por quaisquer terceiros autorizados pelo IOC, incluindo, mas não limitado a, transmissoras, 
organizações de mídia de notícias, redes de mídia social, IFs, NOCs, OCOGs, que sem pagamento, terão o direito de usar 
essas fotografias, filme ou gravações, tanto durante quanto depois dos Jogos, pelo prazo máximo permitido no âmbito 
das leis aplicáveis, onde  aplicável, no mínimo enquanto estiverem em domínio público, em qualquer formato de 
conteúdo ou através de qualquer mídia ou tecnologia existente, agora ou criada no futuro, quer o uso seja comercial 
ou não comercial, em relação a celebração e a promoção, direta ou indireta, dos Jogos Olímpicos, do Movimento 
Olímpico e Paraolimpicos   o IOC e o IPC. 
 

3. O Detentor pode tirar ou gravar imagens paradas, ou em movimento, e/ou gravar sons dentro do Local do Evento. 
Nesse caso, o Detentor concorda que o IOC será o único proprietário de quaisquer direitos de propriedade intelectual 
(incluindo os direitos estipulados no Artigo 27 e no Artigo 28 dos Direitos Autorais no Japão) desse conteúdo sem 
autorização adicional de, ou compensação ao Detentor, ou de qualquer um que esteja atuando em seu nome. Pelo 
presente, o Detentor cede quaisquer direitos que ele/ela possa ter em relação a esse conteúdo ao IOC, inclusive, sem 
limitação, aos direitos estipulados no Artigo 27 e no Artigo 28 da Lei de Direitos Autorais do Japão, e concorda em não 
exercer quaisquer direitos morais em relação ao mesmo. 
 

4. Em conformidade com o exposto acima, pelo presente o IOC concede ao Detentor uma licença limitada e revogável 
para utilizar as imagens paradas e em movimento e os sons obtidos, ou gravados, dentro do Local do Evento, com a 
condição que esse uso seja pessoal, privado, não-comercial e não-promocional. Não obstante o exposto anteriormente, 
o Detentor não deverá transmitir ou distribuir (ou de outra forma fornecer a terceiros) quaisquer imagens em 
movimento e/ou sons obtidos ou registrados dentro do Local do Evento por televisão, rádio ou através qualquer mídia 
eletrônica, tanto a existente quanto a que for criada no futuro com nova tecnologia, sem o consentimento prévio de 
IOC. 
 

5.  O Detentor está proibido de tirar fotografias, ou gravar áudio, ou fazer quaisquer gravações em qualquer “Área de 
Fotografia Proibida” indicada no Local do Evento e nas áreas do seu entorno, assim como em quaisquer outras áreas 
restritas designadas pelo Comitê Tóquio 2020, pelo IOC ou por qualquer outra Pessoa autorizada. 
6. O Detentor está proibido de coletar, disseminar, transmitir ou publicar quaisquer resultados, estatísticas ou outras 
informações relacionadas aos eventos que acontecem nos Locais do Evento por qualquer motivo comercial, de aposta 
ou de jogo. 
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Capítulo 6 Assuntos Diversos 
 

I. Acessibilidade 
Artigo 34 Acessibilidade 
 

1. O Comitê Tóquio 2020 se empenhará para assegurar que Pessoas com necessidades adicionais de acessibilidade 
sejam colocadas em assentos que prevejam essas necessidades. As Pessoas com necessidades adicionais de 
acessibilidade devem notificar o Comitê Tóquio 2020, ou outra Fonte Autorizada de Venda de Ingresso, dessas 
necessidades, ao solicitar os Ingressos. 
 
2. Um número limitado de Ingressos estará disponível exclusivamente para que usuários de cadeira de rodas assistam 
a Sessão. As solicitações para comprar esses Ingressos somente podem ser feitas através do Site de Venda de Ingresso 
Tóquio 2020. Uma Pessoa que compra um Ingresso para um usuário de cadeira de rodas tem o direito de comprar um 
Ingresso adicional para as mesmas Sessões para um acompanhante individual desse usuário de cadeira de rodas. Um 
exemplo, se uma Pessoa compra Ingressos para dois usuários de cadeira de rodas, ele/ ela, pode comprar também dois 
Ingressos de acompanhantes (ou seja, um para cada usuário de cadeira de rodas) para a mesma Sessão. O número total 
de Ingressos solicitados para usuários de cadeira de rodas e seus acompanhantes de uma vez estará sujeito às condições 
descritas no  
 
Artigo 7. Uma Pessoa que deseja solicitar um Ingresso para uso de cadeira de rodas deve selecionar esse Ingresso e 
especificar o número de espaços para cadeira de rodas em seu Formulário de Solicitação de Ingresso.  
 

II. Revenda Proibida 
Artigo 35 Revenda Proibida  
 

1. O Detentor não pode revender os Ingressos comprados para terceiros, exceto conforme estipulado no Artigo 36. O 
Detentor não pode oferecer, ou de outra forma, anunciar a revenda de quaisquer Ingressos na Internet, nos jornais, em 
lojas de ingresso ou em qualquer lugar. Os Ingressos não podem ser fornecidos a qualquer Pessoa juntamente, ou como 
parte de outros bens e serviços. A revenda ou o fornecimento de Ingressos, inclusive a transferência a terceiros dos 
direitos conferidos, ou evidenciados por qualquer Ingresso, não será permitido de forma alguma, incluindo, sem 
limitação, o fornecimento de informações do Ingresso, tais como códigos QR, ou a transferência da ID Tóquio 2020 para 
terceiros. 
 

2. Quaisquer Ingressos que forem vendidos ou oferecidos ou anunciados para venda que violem os Termos e Condições 
serão invalidados. Os Ingressos invalidados podem estar sujeitos à solicitação de devolução pelo Comitê Tóquio 2020 e 
não podem ser trocados ou reembolsados. 
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3. Os Ingressos não podem ser utilizados para propaganda, promoção, leilões ou para fins de marketing (inclusive 
competições, concursos ou loterias). Todos os Ingressos utilizados para essas finalidades serão invalidados. Os Ingressos 
invalidados podem estar sujeitos à solicitação de devolução por parte do Comitê Tóquio 2020 e não podem ser trocados 
ou reembolsados. 
 

4. Os Ingressos não podem ser comprados ou obtidos de, ou através de, qualquer Pessoa que não sejam as Fontes 
Autorizadas de Venda de Ingresso, exceto conforme estipulado no Artigo 36. O Comitê Tóquio 2020 não é, de forma 
alguma, responsável pelos Ingressos comprados ou obtidos de quaisquer Pessoas que não sejam as Fontes Autorizadas 
de Venda de Ingresso. 
 

5. Mediante a solicitação do Comitê Tóquio 2020, o Detentor deve divulgar ao Comitê Tóquio 2020 quaisquer 
informações referentes aos Ingressos comprados ou retidos (inclusive, sem limitação, a Sessão e o número que aparece 
em «Meu Ingresso» no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020 e no Ingresso emitido). Se o Detentor transferir Ingressos 
para qualquer outra Pessoa, o Detentor (inclusive qualquer Pessoa que tenha sido um Detentor anteriormente) deve, 
mediante a solicitação do Comitê Tóquio 2020, divulgar ao Comitê Tóquio 2020 quaisquer informações que ele/ela 
mantenha em relação aos Ingressos transferidos (inclusive, sem limitação, a Sessão e o número que aparece em «Meu 
Ingresso» no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020 e no Ingresso emitido) e o cessionário (incluindo o nome, endereço 
e informações de contato do cessionário). 
 

6. De modo a impedir quaisquer vendas não autorizadas de ingresso, pelo presente, o Detentor concorda 
explicitamente que: 

(1) quando o Comitê Tóquio 2020 tomar conhecimento de que uma Pessoa está vendendo, ou oferecendo, ou 
anunciando a venda de Ingressos a terceiros (incluindo uma loja de varejo ou loja online) sem a autorização do 
Comitê Tóquio 2020, o Comitê Tóquio 2020 terá o direito de solicitar que essa terceira parte divulgue as 
informações referentes ao Ingresso e quaisquer Informações Pessoais do Detentor que vendeu o Ingresso, e o 
Detentor não criará qualquer objeção contra o Comitê Tóquio 2020 ou contra terceiros com relação a essa 
divulgação; e/ou 
 

(2) Se o Comitê Tóquio 2020 tomar conhecimento de que qualquer Ingresso está sendo listado, oferecido ou 
anunciado para venda em qualquer serviço online, inclusive em um serviço online de revenda de ingresso, leilão 
online, mercado de pulgas online ou em mídia social ou em qualquer outro serviço, o Comitê Tóquio 2020 tem 
direito de: (i) receber quaisquer informações relativas ao Ingresso e quaisquer Informações Pessoais do Detentor 
que listou, ofereceu, ou anunciou a venda do Ingresso a partir do respectivo provedor de serviço; e (ii) fazer uma 
solicitação ao provedor de serviço (em nome do Detentor) para retirar o Ingresso listado, ou retirar as informações 
relativas ao Ingresso, e o Detentor não fará qualquer objeção contra o Comitê Tóquio 2020 ou contra o provedor 
de serviço com relação a essa divulgação ou retirada. 
 
7. A revenda não autorizada de Ingressos pode constituir crime. O Comitê Tóquio 2020 pode denunciar à polícia 
quando tomar conhecimento de qualquer revenda ou oferta ou propaganda desse tipo. 
 



 

    20/25 

Artigo 36 Exceções à Revenda Proibida  
 

1. Os Ingressos comprados diretamente do Comitê Tóquio 2020 podem ser transferidos a terceiros, mas somente pelo 
preço de compra e através do Serviço de Revenda de Ingresso Tóquio 2020, ficando estabelecido que o Comprador 
pode transferir os Ingressos a um membro da família do Comprador, a um amigo, colega ou conhecido, mas qualquer 
pagamento ou outra contra prestação pela transferência dos Ingressos àquelas pessoas não deve exceder o valor de 
face dos Ingressos ou de qualquer benefício equivalente àquele. 
 

2. O Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de solicitar ao Detentor para confirmar sua identidade e que ele/ela está 
autorizado (a) a estar de posse dos Ingressos, na entrada do Local do Evento, em conformidade com os Termos e 
Condições. Se o Detentor não confirmar sua identidade, ou se o Comitê Tóquio 2020 tiver um motivo para acreditar que 
o Detentor não é a Pessoa autorizada pelo Comitê Tóquio 2020, o Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito a solicitar 
que a Pessoa deixe o Local do Evento. 
 

III. Mudanças no Horário da Sessão, Atrasos e Cancelamento  
Artigo 37 Mudanças no Horário da Sessão 
 

1. Os Detentores reconhecem que a Sessão pode ser reagendada, adiantada, atrasada, cancelada, descontinuada ou 
adiada, a critério do Comitê Tóquio 2020, devido a circunstâncias tais como clima, situação operacionais dos Jogos ou 
quando necessário para garantir a segurança. A exceção dos casos especificados nos Termos e Condições, o Comitê 
Tóquio 2020 não será responsabilizado por quaisquer perdas incorridas pelo Usuário devido a uma Sessão reagendada. 
 

2. Se houver qualquer mudança no horário das Sessões, o Comitê Tóquio 2020 utilizará esforços razoáveis para 
comunicar as mudanças de horário ao Comprador. É responsabilidade do Detentor verificar, e se certificar, se houve ou 
não mudanças ao horário da Sessão. O Comitê Tóquio 2020 não é responsável por quaisquer outros sites de dados ou 
listagens de países/equipes. O Comitê Tóquio 2020 também não fornece qualquer garantia que os Detentores serão 
informados do atraso, interrupção, re-agendamento ou adiamento, antes da data da Sessão em questão. 
 

3. Todas as informações disponíveis relativas a cancelamentos e re-agendamentos das Sessões serão postadas no Site 
Oficial Tóquio 2020 https://tokyo2020.org/jp/  que é o único site em que o Comitê Tóquio 2020 fornece o cronograma 
oficial da competição. O Comitê Tóquio 2020 não fornece garantia de que o cronograma oficial da competição, incluindo 
datas, horários e sorteios países/equipes, postado em outros sites, é correto ou está atualizado. 
 

Artigo 38 Atrasos da Sessão  
 

1. Se o horário agendado de início de uma Sessão sofre um atraso, mas a Sessão é concluída no mesmo dia calendário 
(incluindo os casos onde a Sessão é prorrogada e então termina após a meia-noite), os Ingressos para essa Sessão não 
serão elegíveis a reembolso e não haverá troca de Ingressos para outra Sessão nesse caso. 
 

https://tokyo2020.org/jp/
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2. Se uma Sessão é interrompida e o Comitê Tóquio 2020 determina que a Sessão foi substancialmente concluída, os 
Ingressos para essa Sessão não estarão sujeitos a qualquer reembolso e não podem ser trocados por Ingressos para 
outra Sessão. 
 

3. Se uma Sessão é interrompida e o Comitê Tóquio 2020 determina que a Sessão não foi substancialmente concluída, 
e a Sessão é então reagendada para ocorrer como uma nova Sessão (em separado da Sessão agendada existente), o 
Comitê Tóquio 2020 se reserva o direito de decidir, a seu exclusivo critério, que (i) o Detentor pode reter seu Ingresso 
original para admissão à Sessão reagendada, sem reembolso; ou (ii) o Ingresso será reembolsado ao Comprador, em 
conformidade com os procedimentos de reembolso estipulados nos Termos e Condições, sem a troca para outra Sessão. 
 

4. Se uma Sessão é interrompida e o Comitê Tóquio 2020 determina que a Sessão não foi substancialmente concluída, 
e a Sessão é então reagendada como parte de uma Sessão agendada, existente (ou seja, não acontece como uma nova 
Sessão), o Comitê Tóquio 2020 pode decidir a seu critério, caso a caso, qual opção, se houver, (inclusive reembolso 
sujeito aos Termos e Condições) está disponível ao Detentor ou ao Comprador, mas em qualquer caso, não haverá troca 
de Ingresso para outra Sessão.  
 

Artigo 39 Cancelamento da Sessão 
 
1. O Comitê Tóquio 2020 tem o livre arbítrio para cancelar a Sessão. Para evitar dúvidas, nos eventos de surfe, a Sessão 
não será considerada cancelada mesmo se a competição não for realizada integralmente, ou em parte, devido a razões, 
tais como, condições das ondas, enquanto o evento associado for mantido. 
 

2. Se a Sessão for cancelada, o Comitê Tóquio 2020 envidará esforços razoáveis para comunicar o cancelamento ao 
Comprador. Todas as informações disponíveis relativas a cancelamentos serão postadas no Site Oficial Tóquio 2020, e 
é responsabilidade do Detentor verificar, e se certificar de, que a Sessão foi cancelada ou não. O Comitê Tóquio 2020 
não fornece qualquer garantia que os Detentores serão informados a respeito do cancelamento antes da data da Sessão 
em questão. 
 

3. Se a Sessão for cancelada, o Comprador pode solicitar um reembolso em conformidade com os Termos e Condições.  
 

IV. Procedimentos de Reembolso  
Artigo 40 Reembolso 
 
1. Os reembolsos serão concedidos até o valor de face dos Ingressos comprados e a obtenção de um reembolso é o 
único e exclusivo meio disponível. Trocas, alterações e cancelamentos de Ingressos comprados não serão aceitos pelo 
Comitê Tóquio 2020 e o Comitê Tóquio 2020 não aceitará qualquer devolução de Ingressos.  
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2. Se um reembolso for permitido, o Comitê Tóquio 2020 reembolsará o valor de face dos Ingressos ao Comprador em 
conformidade com os Termos e Condições e com outros procedimentos determinados pelo Comitê Tóquio 2020. Deve-
se observar que as despesas incorridas em relação aos Ingressos, tais como comissão de pagamento de loja de 
conveniências, encargo de emissão e taxa de entrega, não estão sujeitos a reembolso. 
 

3. Os reembolsos somente serão feitos aos Compradores que adquiriram os Ingressos diretamente do Comitê Tóquio 
2020. Nenhum reembolso será feito aos Detentores que não forem os Compradores. Qualquer Comprador que tiver 
comprado os Ingressos de uma Fonte Autorizada de Venda de Ingresso, que não seja o Comitê Tóquio 2020, não terá 
direito a receber o reembolso diretamente do Comitê Tóquio 2020. Quaisquer consultas relativas aos reembolsos dos 
Ingressos comprados de uma Fonte Autorizada de Venda de Ingresso que não seja o Comitê Tóquio 2020, deverão ser 
feitas ao ponto de contato para essa Fonte Autorizada de Venda de Ingresso.  
 
4. Os reembolsos serão feitos somente pelo Comitê Tóquio 2020 e, conforme previsto no Parágrafo 3 acima, pela Fonte 
Autorizada de Venda de Ingresso; nenhum dos outros membros das Entidades dos Jogos, incluindo o IOC, serão 
responsáveis por reembolsar o dinheiro aos Compradores e/ou Detentores. 
 

Artigo 41 Método de Reembolso  
 

1. Se o Comprador tem direito a reembolso do Comitê Tóquio 2020, o Comprador deverá enviar uma solicitação de 
reembolso no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020 até o prazo final estipulado pelo Comitê Tóquio 2020. A categoria 
e o número de Ingressos sujeitos a reembolso devem ser identificados no formulário de solicitação de reembolso. 
Maiores detalhes serão fornecidos pelo Comitê Tóquio 2020, em momento oportuno, e postados no Site de Venda de 
Ingresso Tóquio 2020.  
 

2. Não haverá reembolsos de Ingressos no local, inclusive em quaisquer Fontes Locais Autorizadas de Venda de 
Ingressos. Os procedimentos de reembolso para Ingressos comprados através de Fontes Locais Autorizadas de Venda 
de Ingressos deverão ser realizados no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020. 
 

3. Os procedimentos de reembolso podem ser obtidos na página “Meu Ingresso” ao logar-se no Site de Venda de 
Ingresso Tóquio 2020. 
 
4. No caso do reembolso ser realizado por remessa internacional, o Comprador pode estar sujeito a certas restrições, 
atrasos e outros ônus, inclusive a indisponibilidade de remessa como um método de reembolso ou o Comprador pode 
incorrer em custo ou cobrança, incluindo tarifas e custos de transferência/ recebimento bancário (o que pode zerar o 
valor disponível para reembolso). 
 

V. Informações Pessoais  
Artigo 42 Informações Pessoais 
 
O Comitê Tóquio 2020 lidará com as Informações Pessoais fornecidas pelo Usuário ao Comitê Tóquio 2020, em 
conformidade com os termos da Política de Privacidade do Comitê Tóquio 2020 (https://tokyo2020.org/en/privacy-
policy/). O tratamento das Informações Pessoais pode incluir o compartilhamento das mesmas com o IOC ou IPC.  

https://tokyo2020.org/en/privacy-policy/
https://tokyo2020.org/en/privacy-policy/
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VI. Exclusão de Forças Antissociais 
Artigo 43. Exclusão de Forças Antissociais  
 
Se o Comitê Tóquio 2020 determinar que uma Pessoa tem conexão com uma organização criminal, um membro de uma 
organização criminal, um membro filiado de uma organização criminal, uma empresa ligada a uma organização criminal, 
um extorsor que ameaça tumultuar uma assembleia de acionistas, um ativista que busca lucros ilegais disfarçando-se 
de ativista social, um grupo ligado a uma organização criminal com conhecimento especializado ou qualquer grupo ou 
indivíduo similar (geralmente referido por “forças antissociais”), o Comitê Tóquio 2020 pode se recusar a vender ou 
entregar os Ingressos para essa Pessoa, ou pode negar a entrada dessa Pessoa no Local do Evento, recusar-se a permitir 
que essa Pessoa assista à Sessão ou ordenar a retirada dessa Pessoa do Local do Evento.  
 

VII. Invalidação de Ingressos  
Artigo 44 Invalidação de Ingressos  
 
1. Qualquer Ingresso obtido, transferido, oferecido ou anunciado para revenda ou usado em violação destes Termos e 
Condições será anulado, sem reembolso e todos os direitos conferidos ou evidenciados pelo Ingresso serão anulados. 
A entrada no local e a participação na sessão com um bilhete anulado não são permitidas. 
 
2. Se um Usuário violar algum dos termos e condições estabelecidos pelos Termos de Uso do Serviço do Site Tóquio 
2020 (https://id.tokyo2020.org/terms/en/index.html)2. ou se enquadrar em qualquer um dos itens previstos no artigo 
14.1, Tóquio 2020 se reserva o direito de 
 
2. 2. Se um Usuário violar algum dos termos e condições estabelecidos nos Termos de Uso do Serviço constante no 
website do Comitê Tóquio 2020 (https://id.tokyo2020.org/terms/en/index.html) ou se enquadrar em qualquer um dos 
itens previstos no artigo 14.1, o Comitê Tóquio 2020 reserva-se o direito de (i) revogar a qualificação de um usuário 
para usar seu ID Toquio 2020 de acordo com os referidos Termos de Uso e / ou (ii) anular os Ingressos relacionados ao 
ID Tóquio 2020 desse Usuário, sem reembolso. Se a qualificação do Usuário for revogada, todos os Ingressos adquiridos 
com o ID Tóquio 2020 serão automaticamente anulados, independentemente da identidade dos Compradores e 
Detentores.  
 
3. Se um Ingresso que foi emitido no formato cópia impressa for anulado, o Detentor deve devolver prontamente o 
Ingresso anulado ao Comitê Tóquio 2020 após a solicitação deste. 
 

VIII. Danos e Responsabilidades    
Artigo 45 Isenção de Responsabilidade  
 

1. O Comitê Tóquio 2020, qualquer outra Fonte Autorizada de Venda Ingresso, ou qualquer membro de Entidades dos 
Jogos, não serão responsáveis por qualquer perda, roubo, dano ou desfiguração de Ingressos, e o Comitê Tóquio 2020 
não reemitirá os Ingressos em nenhum desses casos. 
 

https://id.tokyo2020.org/terms/en/index.html
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2. Uma Sessão não pode ser assistida utilizando um Ingresso forjado ou anulado, e o Comitê Tóquio 2020 não será 
responsável, de nenhuma forma, pela aquisição de Ingressos forjados ou anulados. Os Ingressos devem somente ser 
comprados de forma adequada de Fontes Autorizadas de Venda de Ingresso. 
 

3. Planejamentos para questões tais como viagem, acomodação e alimentação que são feitos pelo Detentor para 
participar da Sessão devem ser feitos por exclusiva responsabilidade do Detentor, e o Comitê Tóquio 2020, qualquer 
outra Fonte Autorizada de Venda de Ingresso ou qualquer outros membro de Entidades dos Jogos não serão, de forma 
alguma, responsáveis por esses planejamentos. 
 

4. Exceto quando atribuível a esse, nenhum Comitê Tóquio 2020, qualquer outra Fonte Autorizada de Venda de 
Ingresso, proprietário do Local do Evento, gerente, qualquer outro contratado do Comitê Tóquio 2020, ou qualquer 
membro das Entidades dos Jogos envolvidos na operação dos Jogos, serão responsáveis de alguma forma por dano 
oriundo da participação de um Detentor em uma Sessão, incluindo, sem limitação, qualquer dano estipulado abaixo:  

(1) Dano devido a justa execução da Sessão, tal como a invasão de uma bola, ou outro equipamento do evento, 
nas arquibancadas durante a Sessão;  

(2) Dano devido a um ato engajado por um Usuário em contravenção aos Termos e Condições; e 

(3) Dano devido a Força Maior  
 

Artigo 46 Força Maior 

  
O Comitê Tóquio 2020 não será responsável por qualquer falha na execução das obrigações  contidas nestes Termos e 
Condições  quando  a falha for  causada por Força Maior. 
 

Artigo 47 Limite de Responsabilidade   
 
Até onde permitido por lei, se um Usuário incorre em dano devido a uma violação dos Termos e Condições de Tóquio 
2020, o valor máximo de danos a pagar ao Usuário será o valor total do valor de face dos Ingressos solicitados, 
comprados ou usados. E ainda, o Comitê Tóquio 2020 não será responsável por quaisquer danos especiais, indiretos ou 
incidentais, devido a violação dos Termos e Condições, ficando estabelecido, entretanto, que essa limitação de 
responsabilidade não será aplicada aos casos de má fé, ou negligência grave, por parte do Comitê Tóquio 2020 no que 
diz respeito ao ato violado. 

Capítulo 7 Disposições Gerais 
Artigo 48 Independência das Cláusulas 
 
Se qualquer um dos Termos e Condições for invalidado, por qualquer razão, as disposições remanescentes 
permanecerão em pleno vigor e efeito. 
 

Artigo 49 Idioma 
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Esses termos e condições foram redigidos em japonês. Caso haja qualquer discrepância entre o conteúdo desses termos 
e condições redigidos em japonês e a tradução em inglês deste, fornecida pelo Comitê Tóquio 2020, ou entre a tradução 
deste para qualquer idioma fornecido por um ATR, as disposições da versão japonesa prevalecerão. 
 

Artigo 50 Lei Aplicável, Competência  
 

1. Os Termos e Condições são regidos pelas leis do Japão. 

  

2. Se surgir uma controvérsia entre o Comitê Tóquio 2020 e qualquer Usuário em conexão com os Ingressos ou com os 
Termos e Condições, essa controvérsia será resolvida amigavelmente, por consulta mútua de boa-fé entre as partes. 
 

3. No caso da cláusula anterior, se a controvérsia não puder ser resolvida por meio dessa consulta amigável, a 
controvérsia estará sujeita a competência exclusiva do Tribunal Distrital de Tóquio como tribunal de primeira instância. 

Capítulo 8 Perguntas  
Artigo 51 Perguntas 
 
Quaisquer solicitações de informação relativas a Ingressos deverão ser encaminhadas ao centro de atendimento ao 
cliente descrito no Site de Venda de Ingresso Tóquio 2020 ou à Fonte Autorizada de Venda de Ingresso, na qual a compra 
do Ingresso foi realizada. 
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