TERMOS DE USO DA PLATAFORMA LUA.NET (27/05/2019)
I.

Introdução

Bem-vindo ao App Lua.Net!
O App Lua.Net confere a seus Usuários o acesso aos serviços disponibilizados pela LUA.NET para, em um
ambiente virtual e sem qualquer interferência da LUA.NET, comuniquem-se e possam negociar a compra e venda
de Produtos.
As informações abaixo o auxiliarão a navegar e a utilizar o App Lua.Net. Ressaltamos que é de muito importante
ler, conhecer e compreender nossas políticas, bem como os direitos e as obrigações a que estará sujeito
enquanto Usuário do App Lua.Net.
A leitura, concordância e aceitação, na íntegra, de todas as disposições contidas nestes Termos de Uso, são
indispensáveis para que o Usuário se cadastre e utilize o App Lua.Net.
Em caso de dúvidas, entre em contato através da nossa Central de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 20h00, e aos sábados, das 8h00 às 16h00.
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Estes Termos de Uso do App Lua.Net compreendem os seguintes capítulos (clique no link para acessar o
conteúdo):
I.
II.

Introdução
Resumo sobre o Funcionamento do App Lua.Net
2.1. Atuação da LUA.NET e Funcionamento do App Lua.Net
2.2. Principais Disposições Aplicáveis ao Comprador
2.3. Principais Disposições Aplicáveis ao Vendedor
2.4. Principais Disposições Aplicáveis à Venda de Produtos de Outros Vendedores
2.5. Serviços de Gestão de Meios de Pagamento
III.
Significado das Expressões Utilizadas no App Lua.Net
IV.
Cadastro de Usuários
V.
Loja Virtual
VI.
Negociações de Compra e Venda de Produtos
VII. Venda de Produtos de Outros Vendedores
VIII. Conteúdos, Ofertas e Produtos Proibidos
8.1. Ofertas e Conteúdos Proibidos
8.2. Produtos Proibidos
IX.
Serviços de Gestão de Meios de Pagamento
9.1. Serviços de Gestão de Meios de Pagamento
9.2. Transações de Pagamento Relativas à Compra e Venda de Produtos
9.3. Liquidação e Repasse de Valores ao Vendedor pela Venda de Produtos
9.4. Receita do Vendedor com a Venda de Produtos de outros Vendedores
9.5. Outras Disposições
X.
Obrigações do Usuário
XI.
Responsabilidade por Tributos e Questões Previdenciárias - Importante
XII. Responsabilidades da LUA.NET
XIII. Remuneração da LUA.NET
13.1. Cadastro e Utilização do App Lua.Net
13.2. Serviços de Gestão de Meios de Pagamento
XIV. Propriedade Intelectual
XV. Privacidade da Informação
XVI. Atualização destes Termos de Uso
XVII. Suspensão e Encerramento da Conta Lua.Net
XVIII. Disposições Gerais
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II.

Resumo sobre o Funcionamento do App Lua.Net

2.1.

Atuação da LUA.NET e Funcionamento do App Lua.Net

© O APP LUA.NET É UM APLICATIVO WEB QUE PERMITE A COMUNICAÇÃO ENTRE USUÁRIOS INTERESSADOS
EM NEGOCIAR OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. O APP LUA.NET NÃO É UMA
PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE).
© PARA UTILIZAR O APP LUA.NET, O USUÁRIO DEVE ACEITAR, EXPRESSAMENTE, ESTES TERMOS DE USO E,
TAMBÉM, A POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS, QUE CONTÉM DISPOSIÇÕES SOBRE
COLETA, USO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DO
APP LUA.NET. A ACEITAÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS DE USO E DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO
DE DADOS É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A CONCLUSÃO DO CADASTRAMENTO DO USUÁRIO.
© O USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR UM ÚNICO CADASTRO, COM LOGIN E SENHA PESSOAIS, CONFIDENCIAIS E
INTRANSFERÍVEIS, SENDO QUE A LUA.NET NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEL PELO USO
INDEVIDO E/OU PELA DIVULGAÇÃO A TERCEIROS DO LOGIN E/OU DA SENHA DO USUÁRIO. NEM A
LUA.NET, NEM QUAISQUER DE SEUS EMPREGADOS OU PREPOSTOS SOLICITARÁ, POR QUALQUER MEIO,
FÍSICO OU ELETRÔNICO, QUE O USUÁRIO INFORME A SUA SENHA.
© A LUA.NET NÃO SE RESPONSABILIZA PELA CORREÇÃO E PELA VERACIDADE DOS DADOS INSERIDOS PELOS
USUÁRIOS NO CADASTRO DO APP LUA.NET. O USUÁRIO GARANTE E RESPONDE, EM QUALQUER CASO E A
QUALQUER TEMPO, CIVIL E CRIMINALMENTE PELA VERACIDADE, EXATIDÃO E AUTENTICIDADE DOS SEUS
DADOS CADASTRAIS.
© A LUA.NET PODERÁ, CONFORME PREVISTO NESTES TERMOS DE USO, RECUSAR O CADASTRO DE
QUALQUER PESSOA, ADVERTIR OU SUSPENDER (TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE) QUALQUER
USUÁRIO, SUSPENDER OU ENCERRAR A CONTA LUA.NET DE QUALQUER USUÁRIO E APLICAR AO USUÁRIO
AS PENALIDADES CABÍVEIS.
© A LUA.NET NÃO É FABRICANTE E/OU FORNECEDORA DE QUAISQUER PRODUTOS OFERTADOS E/OU
VENDIDOS PELOS USUÁRIOS.
© A LUA.NET É UMA MERA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA
VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO CUSTOMIZADA PARA PERMITIR A NEGOCIAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE COMPRA
E VENDA ENTRE USUÁRIOS, SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA DA LUA.NET, NÃO TENDO A LUA.NET
QUALQUER RESPONSABILIDADE POR REFERIDA NEGOCIAÇÃO.
© AS NEGOCIAÇÕES E TRANSAÇÕES ENTRE USUÁRIOS SÃO REALIZADAS POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO.
A LUA.NET NÃO INTERVÉM E NÃO PARTICIPA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE QUALQUER COMPRA E VENDA
E/OU NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ESTABELECIDA ENTRE USUÁRIOS DO APP
LUA.NET.
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© OS VENDEDORES ESTABELECERÃO, DIRETAMENTE E SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA DA LUA.NET, TODOS
OS TERMOS E TODAS AS CONDIÇÕES DA VENDA DE PRODUTOS QUE VENDEREM AOS COMPRADORES,
RESSALVADAS AS REGRAS ESPECÍFICAS A SEREM OBSERVADAS EM CASO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO OFERECIDOS PELA LUA.NET.
© POR DISPONIBILIZAR APENAS UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO E POR NÃO FIGURAR COMO
PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS USUÁRIOS RELATIVA À COMPRA E VENDA DE PRODUTOS, (I) A
LUA.NET NÃO POSSUI NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE AS OBRIGAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA
ASSUMIDAS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU VENDEDORES) OU SOBRE AS EVENTUAIS
PERDAS E DANOS DE QUALQUER NATUREZA CAUSADOS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU
VENDEDORES) NO ÂMBITO DE REFERIDA RELAÇÃO, DEVENDO O RESPECTIVO USUÁRIO SER RESSARCIDO
PELO EFETIVO CAUSADOR DO DANO; E (II) A LUA.NET NÃO PODE E NÃO DISPÕE DE MEIOS PARA OBRIGAR
VENDEDORES E/OU COMPRADORES A HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES.
© A LUA.NET NÃO EXIGE DOS VENDEDORES A PRESTAÇÃO, AO COMPRADOR, DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS
SOBRE OS PRODUTOS A SEREM VENDIDOS, BEM COMO NÃO FISCALIZA O CUMPRIMENTO, PELOS
USUÁRIOS, DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE OUTROS USUÁRIOS POR MEIO DO APP LUA.NET. O
CUMPRIMENTO DAS LEIS APLICÁVEIS ÀS TRANSAÇÕES DE COMPRA E VENDA, COMO, POR EXEMPLO E
EVENTUALMENTE, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS
USUÁRIOS A ELAS SUJEITOS.
© CABERÁ EXCLUSIVAMENTE AO COMPRADOR, SE ASSIM DESEJAR, SOLICITAR AO VENDEDOR INFORMAÇÕES
SOBRE OS PRODUTOS VENDIDOS, INCLUINDO SUAS CARACTERÍSTICAS, TAIS COMO: IMAGEM, DESCRIÇÃO,
CATEGORIA, QUANTIDADE, PREÇO, PRAZO E FORMA DE ENTREGA, BEM COMO EXIGIR O CUMPRIMENTO
DAS LEIS APLICÁVEIS AO VENDEDOR, COMO, POR EXEMPLO, EM CASO DE EXERCÍCIO DE EVENTUAL DIREITO
DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR.
© A LUA.NET NÃO SE RESPONSABILIZA POR PREJUÍZOS INCORRIDOS PELO COMPRADOR DECORRENTES DE
ATRASOS, FALTA DE ENTREGA, DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DE VENDA PRATICADOS OU REALIZADOS
PELOS VENDEDORES.
© A LUA.NET NÃO SE RESPONSABILIZA POR PREJUÍZOS INCORRIDOS PELO VENDEDOR DECORRENTES DE
ATRASOS, FALTA DE PAGAMENTO, DEVOLUÇÕES, ARREPENDIMENTO OU CANCELAMENTO DE VENDA
PRATICADOS OU REALIZADOS PELOS COMPRADORES. A DESISTÊNCIA OU A NÃO REALIZAÇÃO DA COMPRA
DE PRODUTOS PELO COMPRADOR, POR QUALQUER MOTIVO, NÃO CONFERE AO VENDEDOR O DIREITO A
REEMBOLSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA EM RELAÇÃO À LUA.NET.
© A FORMA DE PAGAMENTO DO PRODUTO SERÁ LIVREMENTE ACORDADA ENTRE O COMPRADOR E O
VENDEDOR. A LUA.NET OFERECE AOS USUÁRIOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO PARA
FACILITAR O RECEBIMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS PELO VENDEDOR. NÃO OBSTANTE, SALVO NA
HIPÓTESE PREVISTA NO PARÁGRAFO ABAIXO, A UTILIZAÇÃO DE REFERIDOS SERVIÇOS PELOS USUÁRIOS
NÃO É OBRIGATÓRIA.
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© OS VENDEDORES PODERÃO PROMOVER A VENDA PRODUTOS DE OUTROS VENDEDORES, SE E NA MEDIDA
EM QUE ESTES ÚLTIMOS ASSIM DESEJAREM, OBSERVADA A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS. NESSES
CASOS, O VENDEDOR QUE PROMOVER A VENDA FARÁ JUS A UM VALOR PELA CONCRETIZAÇÃO DO
NEGÓCIO, SUJEITO AO RECEBIMENTO DO PREÇO PELO TITULAR DO PRODUTO. PARA PERMITIR O
POAGAMENTO DE REFERIDO PERCENTUAL, A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO OFERECIDOS PELA LUA.NET SERÁ OBRIGATÓRIA NESSES CASOS.
© EM QUALQUER CASO QUE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO OFERECIDOS PELA LUA.NET
SEJAM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS, E A LUA.NET NÃO CONSIGA REALIZAR A LIQUIDAÇÃO DOS VALORES
DEVIDOS AO VENDEDOR POR QUALQUER MOTIVO IMPUTÁVEL AO VENDEDOR, OS RECURSOS FICARÃO
DISPONÍVEIS PARA SOLICITAÇÃO DE REPASSE POR UM PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS, FINDO O
QUAL SE EXTINGUIRÁ O DIREITO DO VENDEDOR A RECEBÊ-LOS.
© O VENDEDOR QUE RECEBA OU POSSA VIR A RECEBER BENEFÍCIOS E/OU PROVENTOS DECORRENTES DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL OU PRIVADA DEVERÁ OBSERVAR O DISPOSTO NO CAPÍTULO RESPONSABILIDADE
POR TRIBUTOS E QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS - IMPORTANTE.

2.2.

Principais Disposições Aplicáveis ao Comprador

© AO UTILIZAR O APP LUA.NET, O COMPRADOR RECONHECE E CONCORDA QUE ESTARÁ UTILIZANDO
UNICAMENTE UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO CUSTOMIZADA, QUE LHE PERMITE ENTRAR
EM CONTATO COM VENDEDORES E NEGOCIAR A COMPRA E VENDA DE PRODUTOS.
© A LUA.NET NÃO INTERVÉM E NÃO PARTICIPA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE QUALQUER COMPRA E VENDA
E/OU NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ESTABELECIDA ENTRE USUÁRIOS DO APP
LUA.NET.
© O COMPRADOR ESTARÁ SUJEITO ÀS REGRAS E CONDIÇÕES DE OFERTA INFORMADAS PELO VENDEDOR,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, COM RELAÇÃO AO PRODUTO, AO PREÇO E AO PRAZO DE ENTREGA.
© CASO O VENDEDOR DESCUMPRA AS CONDIÇÕES ACORDADAS COM O COMPRADOR E/OU DESCUMPRA A
LEI APLICÁVEL, CABERÁ AO COMPRADOR ACIONAR E EXIGIR O RESPECTIVO CUMPRIMENTO DIRETAMENTE
DO VENDEDOR. POR ISSO, É IMPORTANTE QUE O COMPRADOR ADOTE TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS
E RECOMENDÁVEIS PARA UMA NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA QUALQUER, REALIZADA FORA DE UMA
PLATAFORMA VIRTUAL DE COMÉRCIO ELETRÔNICO.
© POR DISPONIBILIZAR APENAS UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO E POR NÃO FIGURAR COMO
PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS USUÁRIOS RELATIVA À COMPRA E VENDA DE PRODUTOS, (I) A
LUA.NET NÃO POSSUI NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE AS OBRIGAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA
ASSUMIDAS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU VENDEDORES) OU SOBRE AS EVENTUAIS
PERDAS E DANOS DE QUALQUER NATUREZA CAUSADOS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU
VENDEDORES) NO ÂMBITO DE REFERIDA RELAÇÃO, DEVENDO O RESPECTIVO USUÁRIO SER RESSARCIDO
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PELO EFETIVO CAUSADOR DO DANO; E (II) A LUA.NET NÃO PODE E NÃO DISPÕE DE MEIOS PARA OBRIGAR
VENDEDORES E/OU COMPRADORES A HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES.
© A UTILIZAÇÃO DO APP LUA.NET PARA REALIZAR A COMPRA DE PRODUTOS É GRATUITA.

2.3.

Principais Disposições Aplicáveis ao Vendedor

© OS VENDEDORES SOMENTE PODERÃO OFERTAR NO APP LUA.NET OS PRODUTOS QUE FOREM PERMITIDOS
PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E POR ESTES TERMOS DE USO.
© O VENDEDOR RECONHECE E CONCORDA QUE, AO NEGOCIAR E/OU VENDER UM PRODUTO, SERÁ
FORMADA UMA RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA E EXCLUSIVA ENTRE O VENDEDOR E O COMPRADOR, E O
VENDEDOR DEVERÁ RESSARCIR A LUA.NET POR TODOS OS PREJUÍZOS QUE CAUSAR AOS COMPRADORES
NO ÂMBITO DESSA RELAÇÃO JURÍDICA, AINDA QUE, EM RAZÃO DE UMA DECISÃO JUDICIAL, A LUA.NET
VENHA A SER RESPONSABILIZADA POR TAIS PREJUÍZOS PERANTE OS COMPRADORES.
© POR DISPONIBILIZAR APENAS UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO E POR NÃO FIGURAR COMO
PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS USUÁRIOS RELATIVA À COMPRA E VENDA DE PRODUTOS, (I) A
LUA.NET NÃO POSSUI NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE AS OBRIGAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA
ASSUMIDAS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU VENDEDORES) OU SOBRE AS EVENTUAIS
PERDAS E DANOS DE QUALQUER NATUREZA CAUSADOS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU
VENDEDORES) NO ÂMBITO DE REFERIDA RELAÇÃO, DEVENDO O RESPECTIVO USUÁRIO SER RESSARCIDO
PELO EFETIVO CAUSADOR DO DANO; E (II) A LUA.NET NÃO PODE E NÃO DISPÕE DE MEIOS PARA OBRIGAR
VENDEDORES E/OU COMPRADORES A HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES.
© O VENDEDOR DECLARA E RECONHECE QUE: (A) ESTÁ CIENTE DAS OPORTUNIDADES E DOS RISCOS DO
NEGÓCIO DECORRENTES DE SUA ATUAÇÃO COMO VENDEDOR NO APP LUA.NET; (B) ASSUME TODOS OS
RISCOS E EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DA ATIVIDADE COMERCIAL QUE EXERCE, INCLUSIVE POR
MEIO DO APP LUA.NET; E (C) NÃO EXISTE POR PARTE DA LUA.NET QUALQUER GARANTIA DE SUCESSO, DE
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO VENDEDOR E/OU DE RENTABILIDADE MÍNIMA AO VENDEDOR.
© PELA UTILIZAÇÃO DO APP LUA.NET PARA NEGOCIAR E REALIZAR A VENDA DE PRODUTOS, A LUA.NET
PODERÁ COBRAR DO VENDEDOR UM VALOR DE ASSINATURA PELA LICENÇA DE USO DO APP LUA.NET. OS
VALORES DE REFERIDA ASSINATURA E A RESPECTIVA FORMA DE PAGAMENTO ESTARÃO DESCRITOS E
INFORMADOS NO APP LUA.NET, SE E QUANDO APLICÁVEL.
© A LUA.NET PODERÁ PROMOVER ALTERAÇÕES NOS VALORES DE ASSINATURA VIGENTES, A QUALQUER
MOMENTO, SENDO QUE OS NOVOS VALORES VIGORARÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS CONTADOS DA RESPECTIVA ALTERAÇÃO.
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2.4. Principais Disposições Aplicáveis à Venda de Produtos de Outros
Vendedores
© OS VENDEDORES PODERÃO PROMOVER A VENDA PRODUTOS DE OUTROS VENDEDORES, SE E NA MEDIDA
EM QUE ESTES ÚLTIMOS ASSIM DESEJAREM, OBSERVADA A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS.
© CASO PROMOVA A VENDA PRODUTOS DE OUTROS VENDEDORES, O VENDEDOR TERÁ DIREITO, EM CASO
DE CONCLUSÃO DA RESPECTIVA TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA, A RECEBER DETERMINADO
PERCENTUAL APLICÁVEL SOBRE O PREÇO DO PRODUTO, CONFORME INDICADO NO APP LUA.NET, A SER
REPASSADO APÓS O EFETIVO PAGAMENTO DE REFERIDO PREÇO PELO COMPRADOR.
© NÃO OBSTANTE, CASO A COMPRA E VENDA VENHA A SER POSTERIORMENTE DESFEITA E/OU CANCELADA,
POR QUALQUER MOTIVO, O VENDEDOR NÃO FARÁ JUS A NENHUMA REMUNERAÇÃO EM RELAÇÃO A TAL
COMPRA E VENDA DESFEITA E/OU CANCELADA. DESSA FORMA, CASO A LUA.NET JÁ TENHA TRANSFERIDO
AO VENDEDOR O VALOR QUE ELE FARIA JUS CASO A COMPRA E VENDA TIVESSE SIDO CONCLUÍDA, A
LUA.NET DEBITARÁ O VALOR DA CONTA GRÁFICA DO VENDEDOR.
© O VENDEDOR DECLARA E RECONHECE QUE A INFORMAÇÃO DIVULGADA NO APP LUA.NET SOB O TÍTULO
“RECEITA”, RELATIVA AO PERCENTUAL PAGO EM CASO DE VENDA DE PRODUTOS DE OUTROS
VENDEDORES, NÃO REPRESENTA QUALQUER GARANTIA DE RENTABILIDADE E É PRESTADA A TÍTULO
ILUSTRATIVO, NÃO PASSANDO DE MERA ESTIMATIVA, JÁ QUE AINDA NÃO CONSIDERA DIVERSOS
ELEMENTOS CAPAZES DE AFETAR O LUCRO EFETIVO DO VENDEDOR (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A
INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ETC.). A LUA.NET, PORTANTO, NÃO GARANTE RENTABILIDADE
A QUALQUER VENDEDOR, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.
© O VENDEDOR QUE PERMITA A OUTROS VENDEDORES QUE PROMOVAM A VENDA DE SEUS PRODUTOS
PODERÁ PROMOVER ALTERAÇÕES NOS PERCENTUAIS VIGENTES, A QUALQUER MOMENTO, SENDO QUE
OS NOVOS PERCENTUAIS VIGORARÃO PARA AS VENDAS REALIZADAS APÓS A RESPECTIVA ALTERAÇÃO.

2.5.

Serviços de Gestão de Meios de Pagamento

© A LUA.NET DISPONIBILIZA AOS VENDEDORES SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO, POR SI OU
POR TERCEIROS CONTRADOS, DE FORMA A PERMITIR QUE OS VENDEDORES RECEBAM O PREÇO DE
PRODUTOS VENDIDOS A COMPRADORES.
© O VENDEDOR NÃO É OBRIGADO A UTILIZAR OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
OFERECIDOS PELA LUA.NET, SALVO NA HIPÓTESE EM QUE PROMOVER A VENDA DE PRODUTOS DE OUTROS
VENDEDORES. NESSE CASO, A UTILIZAÇÃO SERÁ OBRIGATÓRIA PARA PERMITIR O REPASSE DO
PERCENTUAL A QUE O VENDEDOR QUE PROMOVER REFERIDA VENDA FIZER JUS.
© CASO OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SEJAM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS, A
LUA.NET SÓ ESTARÁ OBRIGADA A LIQUIDAR, JUNTO AO VENDEDOR, AS TRANSAÇÕES QUE TIVEREM SIDO
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PROCESSADAS COM SUCESSO E CUJOS VALORES TIVEREM SIDO EFETIVAMENTE RECEBIDOS PELOS
RESPECTIVOS ADMINISTRADORES DOS MEIOS DE PAGAMENTO.
© CASO A LUA.NET NÃO CONSIGA REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO VENDEDOR POR
QUALQUER MOTIVO IMPUTÁVEL AO VENDEDOR, COMO, POR EXEMPLO, MAS SEM LIMITAÇÃO, EM RAZÃO
DE DIVERGÊNCIAS OU INCONSISTÊNCIAS DE DADOS CADASTRAIS, IMPEDIMENTO DE ORDEM LEGAL, OU
POR QUALQUER OUTRO MOTIVO, (A) O VENDEDOR FICARÁ AUTOMATICAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA
COM RELAÇÃO À SUA OBRIGAÇÃO DE RECEBER OS RECURSOS; (B) EM RAZÃO DA MORA DO VENDEDOR,
OS RECURSOS NÃO SOFRERÃO QUALQUER TIPO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU ACRÉSCIMO DE JUROS,
A QUALQUER TÍTULO; E (C) OS RECURSOS FICARÃO DISPONÍVEIS PARA SOLICITAÇÃO DE REPASSE POR UM
PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS, FINDO O QUAL SE EXTINGUIRÁ O DIREITO DO VENDEDOR A
RECEBÊ-LOS.
© PARA CONTROLE DOS PAGAMENTOS RECEBIDOS E DEVIDOS PELO VENDEDOR, O ADMINISTRADOR DE
MEIO DE PAGAMENTO MANTERÁ UMA CONTA GRÁFICA INDIVIDUAL, NA QUAL REGISTRARÁ TODOS OS
DÉBITOS E TODOS OS CRÉDITOS DO VENDEDOR, SENDO CERTO QUE, EM QUALQUER HIPÓTESE EM QUE O
SALDO DE TAL CONTA GRÁFICA SE TORNAR NEGATIVO A LUA.NET PODERÁ: (A) SUSPENDER
IMEDIATAMENTE A DISPONIBILIDADE DAS SOLUÇÕES DE PAGAMENTO, SEM QUE SEJA NECESSÁRIA
QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO VENDEDOR NESSE SENTIDO – A EVENTUAL NÃO SUSPENSÃO DEVERÁ
SER INTERPRETADA COMO ATO DE MERA LIBERALIDADE E TOLERÂNCIA DA LUA.NET, NÃO CONSTITUINDO,
EM HIPÓTESE ALGUMA, UMA OBRIGAÇÃO DA LUA.NET DE NÃO EFETUAR A SUSPENSÃO; E (B) A SEU
EXCLUSIVO CRITÉRIO, (I) EXIGIR IMEDIATAMENTE O PAGAMENTO DO DÉBITO EXISTENTE POR TODOS OS
MEIOS ADMITIDOS LEGALMENTE; OU (II) COMPENSAR O VALOR DEVIDO PELO VENDEDOR COM OS
CRÉDITOS QUE O VENDEDOR VIER A FAZER JUS NO FUTURO.
© VERIFICANDO-SE

O

SALDO

NEGATIVO

ACIMA

MENCIONADO,

O

VENDEDOR

INCORRERÁ,

AUTOMATICAMENTE, NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR À LUA.NET OS SEGUINTES ENCARGOS MORATÓRIOS: (A)
CORREÇÃO MONETÁRIA DA TOTALIDADE DO DÉBITO, CALCULADA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO
POSITIVA DO ÍNDICE DE NACIONAL DE PREÇOS AO COMPRADOR AMPLO (IPCA) VERIFICADA ENTRE A DATA
DO VENCIMENTO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO; (B) JUROS À TAXA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS,
INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDO NOS TERMOS DA ALÍNEA (A)
RETRO E CALCULADOS PRO RATA DIE A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E ATÉ A DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO; E (C) MULTA À TAXA DE 2% (DOIS POR CENTO) INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO
DEVIDAMENTE CORRIGIDO NOS TERMOS DA ALÍNEA (A) RETRO. SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, A
LUA.NET PODERÁ SUSPENDER OU ENCERRAR A CONTA LUA.NET DO VENDEDOR, NOS TERMOS DO
CAPÍTULO SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DA CONTA LUA.NET E DO CADASTRO DO USUÁRIO.

8 | 48
DOCS - 2139456v2

TERMOS DE USO DA PLATAFORMA LUA.NET (27/05/2019)
III.

Significado das Expressões Utilizadas no App Lua.Net

As expressões abaixo, sempre que utilizadas com iniciais em letras maiúsculas, terão os seguintes significados:
Administradores dos Meios

significa, indistintamente, os proprietários/administradores dos meios de

de Pagamento

pagamento que estarão disponíveis no App Lua.Net no momento da compra
(incluindo, sem limitação, bandeiras, administradoras de cartão de crédito,
adquirentes, subadquirentes, bancos, emissores etc.), meios de pagamento esses
que serão disponibilizados pela LUA.NET (ou por terceiros contratados pela
LUA.NET) de acordo com estes Termos de Uso, para permitir o pagamento de
Produtos pelo Comprador e o recebimento, pelo Vendedor, conforme o caso, dos
preços dos Produtos vendidos ao Comprador.

App Lua.Net

significa, conjuntamente, todos os sites e todos os aplicativos da LUA.NET, por
meio dos quais poderão ser acessados os serviços e conteúdos disponibilizados
pela LUA.NET.

Autoridade Governamental

significa qualquer governo, autoridade, entidade governamental, agência
regulatória, ministério público, autoridade fazendária (incluindo, sem limitação,
Receita Federal do Brasil, Fazendas estaduais e municipais), comissão, junta,
conselho, bolsa de valores, órgãos e qualquer juízo, tribunal arbitral, corte,
árbitro, tribunal, estrangeiro ou nacional, com jurisdição, conforme o caso, sobre
a LUA.NET, os Produtos e os Usuários.

Central de Atendimento

significa, conjuntamente, os canais para comunicação com a LUA.NET. Clique aqui
para acessar nossa Central de Atendimento.

Comprador

significa o Usuário, pessoa física ou jurídica, que adquirir ou que, em determinado
momento, navegar no App Lua.Net com a intenção de negociar a aquisição de
Produtos de um Vendedor.

Conta Lua.Net

significa a conta virtual do Usuário, criada automaticamente por ocasião de seu
cadastramento, para registro de todas as ações implementadas pelo Usuário no
App Lua.Net.

Login

significa o endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo Usuário para a sua
identificação no App Lua.Net.

Loja Virtual

significa o espaço virtual do Vendedor no App Lua.Net, criado automaticamente
por ocasião de seu cadastramento como Vendedor, e no qual o Vendedor incluirá
Produtos para mostrar a Compradores no âmbito de negociações de compra e
venda.
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LUA.NET

significa a LUA.NET S/A, sociedade inscrita no CNPJ/MF nº 18.865.829/0001-12,
sediada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n° 2092 – 10º Andar – Conjuntos E102 e E104 – Sala 6, que é proprietária dos sites
e aplicativos que integram o App Lua.Net.

Política de Privacidade e

significa a Política de Privacidade e Proteção de Dados aplicável ao App Lua.Net e

Proteção de Dados

que contém disposições sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e
proteção dos dados dos Usuários e dos visitantes do App Lua.Net, cujos termos
devem ser aceitos integralmente pelo Usuário como condição para o seu
cadastramento.

Produtos

significa quaisquer produtos cuja venda seja regularmente negociada pelo
Vendedor por meio do App Lua.Net. Somente será considerada “regularmente
negociada” a venda de produto que não estiver proibido nestes Termos de Uso.

Senha

significa o conjunto de caracteres, constituído por letras e/ou números, com a
finalidade de verificar a identidade do Usuário para acesso ao App Lua.Net.

Termos de Uso

significa este documento intitulado “Termos de Uso do App Lua.Net”, que,
juntamente com a Política de Privacidade e Proteção de Dados, contém os termos
e condições gerais de uso do App Lua.Net pelo Usuário.

Usuário

significa, indistintamente e conforme o contexto, o Vendedor ou o Comprador.

Vendedor

significa o Usuário, pessoa natural ou jurídica, que negociar a venda de qualquer
Produto por meio do App Lua.Net.
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IV.

Cadastro de Usuários

Antes de efetuar o cadastro no App Lua.Net, o Usuário deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar
todos os termos e condições estabelecidos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade e Proteção de
Dados. A aceitação destes Termos de Uso e da Política de Privacidade e Proteção de Dados é indispensável para
utilização do App Lua.Net.
Ao se cadastrar no App Lua.Net, o Usuário declara e garante que:
© possui capacidade legal para concordar com estes Termos de Uso e para realizar todas as ações disponíveis
no App Lua.Net;
© sendo pessoa natural, tem idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
© sendo pessoa jurídica, a pessoa natural agindo em seu nome e utilizando seus dados cadastrais (incluindo,
sem limitação, Login, Senha, denominação da Loja Virtual e informações de pagamento) é uma pessoa natural
com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, possui capacidade legal para concordar com estes Termos
de Uso em nome do Usuário e detém todas as autorizações e permissões necessárias para representá-lo e
realizar seu cadastro e as transações e atividades aqui contempladas e/ou daqui decorrentes, não se
encontrando, em qualquer hipótese, sob impedimento legal e/ou contratual;
© todas as informações constantes do seu cadastro são completas, precisas, verdadeiras e atualizadas;
© o número de seu telefone celular informado é atual e, em caso de alteração, o Usuário atualizará o número
de celular usando nosso recurso de alteração de número;
© concorda em receber mensagens de texto e ligações telefônicas da LUA.NET e/ou de outros Usuários com os
quais você se comunique por meio do App Lua.Net;
© providenciará, às suas custas exclusivas, todos e quaisquer recursos que sejam necessários para a utilização
do App Lua.Net, tais como: acesso à internet, equipamentos (computadores, celulares etc.), softwares e
sistemas (IOS, Android etc.) etc.;
© está se cadastrando no App Lua.Net com o objetivo de se comunicar com outros Usuários para fins de
negociar e concretizar transações de compra e venda de Produtos; e
© está fornecendo os números de outros Usuários do App Lua.Net e de outros contatos em sua lista de contatos,
e continuará fornecendo-os regularmente, bem como possui autorização para fornecer tais números para
fins de utilizar o App Lua.Net.
Se tiver sido suspenso pela LUA.NET, temporária ou definitivamente, e estiver privado do uso do App Lua.Net,
o Usuário não poderá efetuar um novo cadastro.
O Usuário efetuará um cadastro único, criando um Login e uma Senha pessoais e intransferíveis, sendo que:
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© o Login do Usuário será necessariamente um endereço eletrônico (e-mail) de sua titularidade e por meio do
qual possam ser estabelecidas comunicações no âmbito do App Lua.Net. Não poderá ser cadastrado e
utilizado um Login que: (a) guarde qualquer semelhança com o nome “LUA.NET” e/ou com suas respectivas
marcas, nomes de domínio e/ou outros direitos de propriedade intelectual; (b) a critério exclusivo da LUA.NET
sejam considerados ofensivos; (c) contenham números de documentos pessoais do Usuário (RG, CPF, CNPJ
etc.); (d) que contenham números de telefones fixos ou celulares; e/ou (e) que possam configurar violação
de direitos de marcas e/ou de propriedade intelectual de terceiros;
© a Senha do Usuário deverá obedecer aos critérios indicados pelo App Lua.Net por ocasião de sua criação; e
O acesso do Usuário ao App Lua.Net será feito por meio do Login e da Senha cadastrados. O Usuário se
compromete a não informar a terceiros a sua Senha e se responsabiliza integralmente pelo uso que dela seja
feito. Nem a LUA.NET, nem quaisquer de seus empregados ou prepostos, solicitarão, por qualquer meio, físico
ou eletrônico, que seja informada a Senha de qualquer Usuário.
Apenas será confirmado e considerado válido o cadastramento do Usuário que preencher todos os campos
obrigatórios do cadastro no App Lua.Net, com informações exatas e precisas. Confirmado o cadastramento, o
Usuário poderá utilizar os serviços que lhe forem disponibilizados no App Lua.Net.
A LUA.NET NÃO SE RESPONSABILIZA PELA CORREÇÃO E PELA VERACIDADE DOS DADOS INSERIDOS PELOS
USUÁRIOS NO CADASTRO DO APP LUA.NET. O USUÁRIO GARANTE E RESPONDE, EM QUALQUER CASO E A
QUALQUER TEMPO, CIVIL E CRIMINALMENTE PELA VERACIDADE, EXATIDÃO E AUTENTICIDADE DOS SEUS
DADOS CADASTRAIS.
A LUA.NET poderá recusar qualquer solicitação de cadastro que não estiver de acordo estes Termos de Uso. A
LUA.NET poderá suspender, cancelar e encerrar a Conta Lua.Net e o cadastro do Usuário conforme previsto no
capítulo Suspensão e Encerramento da Conta Lua.Net e do Cadastro do Usuário.
A LUA.NET poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer momento realizar as buscas que julgar necessárias para
apurar a existência de dados incorretos ou inverídicos, bem como solicitar aos Usuários dados adicionais e/ou
documentos, inclusive pessoais, que considere pertinentes para conferir os dados cadastrais informados.
O Usuário se compromete a notificar a LUA.NET, imediatamente, a respeito de qualquer acesso ou uso não
autorizado de sua Senha, devendo tal notificação ser feita por escrito e dirigida à LUA.NET por meio da nossa
Central de Atendimento. O Usuário é o único e exclusivo responsável por todas e quaisquer atividades realizadas
com o uso de seu Login e Senha, que são de propriedade e conhecimento exclusivos do Usuário.
O Usuário será exclusivamente responsável por:
© sempre que necessário, alterar as informações constantes em seu cadastro de forma a mantê-las sempre
atualizadas;
© manter a sua Senha em absoluto sigilo;
© não permitir que outras pessoas utilizem a sua Conta Lua.Net;
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© não vender, não negociar, não emprestar e não transferir por qualquer outro modo a sua Conta Lua.Net para
qualquer pessoa;
© todos e quaisquer atos ou omissões por ele realizados a partir de seu acesso ao App Lua.Net;
© todo e qualquer conteúdo por ele carregado, enviado e/ou transmitido de/para o App Lua.Net; e
© reparar/indenizar todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos que causar à LUA.NET, a qualquer outro
Usuário e/ou a qualquer terceiro, em virtude de qualquer ato praticado a partir de seu acesso ao App
Lua.Net., inclusive aqueles que configurem violação de direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de
personalidade.
A partir do cadastro válido do Usuário, a LUA.NET lhe concede uma licença limitada, revogável, não exclusiva,
não transferível e que não pode ser sublicenciada, para usar o App Lua.Net, sujeito a estes Termos de Uso.
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V.

Loja Virtual

O Usuário que se cadastrar como Vendedor poderá estar sujeito ao pagamento de uma assinatura, a título de
licença de uso do App Lua.Net, cujo valor e forma de pagamento serão indicados no App Lua.Net, se e quando
aplicável. A Loja Virtual será automaticamente criada tão logo o cadastro do Usuário como Vendedor seja
concluído validamente e exibirá um perfil básico do Usuário, formado a partir dos dados cadastrados pelo
Vendedor.
Se, e somente se, o Vendedor desejar, uma foto por ele escolhida poderá ser adicionada ao seu perfil e veiculada
na Loja Virtual, sendo certo que, ao adicionar uma foto, o Vendedor estará, automaticamente, declarando que
tem permissão para divulgá-la e que autoriza a sua exibição no App Lua.Net. Não poderá ser utilizada uma foto
ou uma denominação de Loja Virtual que: (a) possa configurar violação de direitos de imagem, de marcas e/ou
de propriedade intelectual da LUA.NET, de qualquer outro Usuário e/ou de quaisquer terceiros; (b) contenham
quaisquer dados pessoais que não sejam do próprio Usuário; e/ou (c) a critério exclusivo da LUA.NET, sejam
considerados ofensivos. A LUA.NET poderá, a qualquer tempo, recusar, impedir ou excluir a divulgação de fotos
ou da denominação da Loja Virtual que não cumpram os requisitos estabelecidos nos Termos de Uso.
Em sua Loja Virtual, o Vendedor poderá incluir os Produtos que desejar vender a Compradores, e comunicar-se
com Compradores por meio do App Lua.Net, para mostrar e vender referidos Produtos. O Vendedor poderá,
ainda, incluir Produtos de outros Vendedores que tenham habilitado essa função, para que tais Produtos sejam
vendidos por tais outros Vendedores a Compradores.
A Loja Virtual poderá ser visitada por qualquer pessoa que utilize o App Lua.Net. Qualquer Usuário poderá
visualizar todos os Produtos que, no momento de sua visita, estiverem na Loja Virtual do Vendedor e, tendo
interesse na compra de qualquer Produto, poderá iniciar comunicações com o Vendedor por meio do App
Lua.Net.
O Vendedor poderá, por meio do App Lua.Net, comunicar-se com outros Usuários, divulgando Produtos para
venda, enviando imagens e/ou informações e, até mesmo, convidando-os para visitar a sua Loja Virtual.
O Vendedor que ofertar Produtos de outros Vendedores não poderá alterar o conteúdo relativo a tais Produtos,
de modo que nenhuma informação poderá ser subtraída ou incluída com relação à descrição, às características
e às condições de venda dos Produtos. Adicionalmente, os Vendedores titulares dos Produtos poderão alterar a
qualquer tempo as informações relativas aos Produtos, incluindo o preço e as condições de pagamento.
Todas as informações dos Produtos (incluindo, sem limitação, imagens, vídeos e especificações técnicas) serão
fornecidas exclusivamente pelos respectivos Vendedores e sem qualquer interferência da LUA.NET, de modo
que tais informações serão sempre de responsabilidade exclusiva dos Vendedores e a LUA.NET não terá, em
hipótese alguma, qualquer responsabilidade sobre elas.
O Vendedor reconhece que todas e quaisquer imagens, fotos e vídeos de Produtos por ele veiculados em sua
Loja Virtual nem sempre serão capazes de retratar exatamente os Produtos, inclusive no tocante à forma, ao
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estado, à aparência e às cores, uma vez que tais fotos, imagens e vídeos podem apresentar variações, a depender
de como foram produzidas e também a depender do equipamento e/ou do software/aplicativo que estão sendo
utilizados para a visualização.
Toda e qualquer oferta de Produto pelo Vendedor deverá ser realizada em conformidade com as leis aplicáveis,
incluindo, mas não limitado a, o Código de Defesa do Consumidor, se e na medida aplicável.
Ao ofertar um Produto, o Vendedor reconhece estar, nos termos da lei, obrigado a cumprir a oferta realizada
nos termos da oferta, caso um Comprador conclua a compra do Produto. Além disso, o Vendedor declara e
garante possuir o direito irrestrito de vender o Produto ofertado, bem como todos os meios necessários para
cumprir os termos da oferta, incluindo, sem limitação, o prazo de entrega do Produto.
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VI.

Negociações de Compra e Venda de Produtos

Disposições Gerais. Ao utilizar o App Lua.Net, o Usuário reconhece e concorda que estará utilizando
unicamente uma plataforma virtual de comunicação customizada, que lhe permite entrar em contato com outros
Usuários e negociar a compra e venda de Produtos.
O APP LUA.NET NÃO É UMA PLATAFORMA DE E-COMMERCE E A LUA.NET NÃO INTERVÉM E NÃO PARTICIPA
DA RELAÇÃO JURÍDICA DE QUALQUER COMPRA E VENDA E/OU NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE
PRODUTOS ESTABELECIDA ENTRE VENDEDORES E COMPRADORES POR MEIO DO APP LUA.NET.
O Comprador estará sujeito às regras e condições de oferta informadas pelo Vendedor, incluindo, sem limitação,
com relação ao Produto, ao preço e ao prazo de entrega.
A LUA.NET não exige dos Vendedores a prestação, ao Comprador, de informações mínimas sobre os Produtos a
serem vendidos, bem como não fiscaliza o cumprimento, pelos Usuários, das obrigações assumidas perante
outros Usuários por meio do App Lua.Net. O cumprimento das leis aplicáveis às transações de compra e venda,
como, por exemplo e eventualmente, o Código de Defesa do Consumidor, é de responsabilidade exclusiva dos
Usuários a elas sujeitos.
Caberá exclusivamente ao Comprador, se assim desejar, solicitar ao Vendedor informações sobre os Produtos
vendidos, incluindo suas características, tais como: imagem, descrição, categoria, quantidade, preço, prazo e
forma de entrega, bem como exigir o cumprimento das leis aplicáveis ao Vendedor, como, por exemplo, em caso
de exercício de eventual direito de arrependimento previsto no Código de Defesa Consumidor.
CASO UM USUÁRIO DESCUMPRA AS CONDIÇÕES ACORDADAS COM OUTRO USUÁRIO E/OU DESCUMPRA A LEI
APLICÁVEL, CABERÁ AO USUÁRIO PREJUDICADO ACIONAR E EXIGIR O RESPECTIVO CUMPRIMENTO
DIRETAMENTE DO USUÁRIO INFRATOR. POR ISSO, É IMPORTANTE QUE O USUÁRIO ADOTE TODAS AS
CAUTELAS NECESSÁRIAS E RECOMENDÁVEIS PARA UMA NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA QUALQUER,
REALIZADA FORA DE UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMÉRCIO ELETRÔNICO.
A Lua.Net não se responsabiliza por prejuízos incorridos pelo Comprador decorrentes de atrasos, falta de
entrega, desistência ou cancelamento de venda praticados ou realizados pelos Vendedores. A LUA.NET não se
responsabiliza por prejuízos incorridos pelo Vendedor decorrentes de atrasos, falta de pagamento, devoluções,
arrependimento ou cancelamento de venda praticados ou realizados pelos Compradores. a desistência ou a não
realização da compra de Produtos pelo Comprador, por qualquer motivo, não confere ao Vendedor o direito a
reembolso ou indenização de qualquer natureza em relação à LUA.NET.
O Usuário reconhece que todas e quaisquer imagens e fotos de Produtos veiculadas no App Lua.Net nem sempre
são capazes de retratar exatamente os Produtos, inclusive no tocante à forma, ao estado, à aparência e às cores,
uma vez que tais fotos e imagens podem apresentar variações, a depender de como foram produzidas e também
a depender do equipamento e/ou do software/aplicativo que estão sendo utilizados para a visualização.
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Preço dos Produtos. O preço dos Produtos será estabelecido direta e exclusivamente pelo Vendedor, sem
qualquer interferência da LUA.NET, sendo de responsabilidade exclusiva do Vendedor o atendimento à legislação
aplicável e, quando aplicável, o atendimento ao Código de Defesa do Consumidor.
A LUA.NET não faz, em hipótese alguma, qualquer sugestão de preço de Produtos .
O preço de todo e qualquer Produto deverá ser estabelecido e pago em moeda corrente brasileira, sendo vedado
o uso de qualquer outra moeda para fixação do preço do Produto ou para o seu pagamento.

Pagamento. A LUA.NET disponibiliza, mas não obriga os Usuários a utilizar, serviços de gestão de meios de
pagamento para que o Vendedor receba o preço dos Produtos acordado com a Comprador.
Nesse sentido, a forma de pagamento do preço dos Produtos será acordada diretamente entre Comprador e
Vendedor, sem qualquer interferência da LUA.NET, exceto quando se tratar de uma venda, pelo Vendedor, de
Produtos de outros Vendedores, caso em que a utilização do serviços de gestão de meios de pagamento será
obrigatória.

Entrega do Produto. O Produto será entregue pelo Vendedor ao Comprador, sob responsabilidade exclusiva
do Vendedor, de acordo com a forma e o prazo que tiverem sido acordados entre Comprador e Vendedor.

Direito de Arrependimento. Caso uma transação entre Comprador e Vendedor caracterize legalmente uma
relação de consumo, o Comprador terá o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do
Consumidor. A observância de referido direito pelo Vendedor é de sua exclusiva responsabilidade, de forma que
a LUA.NET não será responsável, perante o Comprador, pelo descumprimento de referido direito pelo Vendedor.
Para exercer a opção de arrependimento, o Comprador deverá contatar diretamente o Vendedor.

Produto com Vício/Defeito. Caso um Produto tenha sido entregue com vício ou defeito, ou, ainda, não
corresponda ao Produto objeto da compra e venda acordada entre Comprador e Vendedor, o reparo do vício ou
defeito ou a troca do Produto (conforme aplicável) deverá ser solicitada pelo Comprador diretamente ao
Vendedor, e o Vendedor será o único e exclusivo responsável por providenciar o reparo ou a troca, nos termos
da lei aplicável.
Caso o Produto não possa ser reparado ou substituído, e os Usuários tenham utilizado os serviços de gestão de
meios de pagamento oferecidos pela LUA.NET, o Vendedor deverá informar o fato à LUA.NET, e a LUA.NET
adotará, por conta e ordem do Vendedor, junto aos Administradores de Meio de Pagamento, as providências
necessárias para cancelar a transação de pagamento, ou, caso o cancelamento não seja possível, realizar o
crédito/estorno do valor correspondente ao preço respectivo em favor do Comprador, de acordo com o
procedimento abaixo descrito.
Nesse caso, a LUA.NET aplicará uma penalidade ao Vendedor, correspondente a 3% (três por cento) do valor
total da compra e venda, incluindo o frete.

Cancelamento e Estorno. Caso uma compra e venda já confirmada venha a ser cancelada, seja em razão do
exercício do direito de arrependimento pelo Comprador ou por vício ou defeito do Produto, nos termos acima
estabelecidos, e os Usuários tenham utilizado os serviços de gestão de meios de pagamento oferecidos pela
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LUA.NET, a LUA.NET adotará, por conta e ordem do Vendedor, junto aos Administradores de Meio de
Pagamento, as providências necessárias para o cancelamento da correspondente transação de pagamento
realizada, ficando a LUA.NET, desde já, autorizada pelo Vendedor e pelo Comprador a promover tal
cancelamento.
Não sendo possível o cancelamento da transação de pagamento, a LUA.NET informará tal fato ao Comprador e
ao Vendedor e a LUA.NET adotará, por conta e ordem do Vendedor, junto aos Administradores de Meio de
Pagamento, as providências necessárias para que o valor correspondente ao preço será restituído ao Comprador
por meio de crédito/estorno em seu favor.

Risco do Negócio. O VENDEDOR DECLARA E RECONHECE QUE: (A) ESTÁ CIENTE DAS OPORTUNIDADES E
DOS RISCOS DO NEGÓCIO DECORRENTES DE SUA ATUAÇÃO COMO VENDEDOR, POR MEIO DE SUA LOJA
VIRTUAL E NO ÂMBITO DESTES TERMOS DE USO; (B) ASSUME TODOS OS RISCOS E EVENTUAIS PREJUÍZOS
DECORRENTES DA ATIVIDADE COMERCIAL QUE EXERCE, INCLUSIVE POR MEIO DO APP LUA.NET; E (C) NÃO
EXISTE POR PARTE DA LUA.NET QUALQUER GARANTIA DE SUCESSO, DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
DO VENDEDOR E/OU DE RENTABILIDADE MÍNIMA AO VENDEDOR.
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VII. Venda de Produtos de Outros Vendedores

Os Vendedores poderão promover a venda de Produtos de outros Vendedores, caso tais outros Vendedores
tenham habilitado essa função no App Lua.Net, observada a disponibilidade dos Produtos.
Nesses casos, o Vendedor que promover a venda fará jus a um percentual aplicável sobre o preço do Produto,
sujeito sempre ao recebimento do preço pelo titular do Produto. Ou seja, em caso de venda parcelada, o
Vendedor receberá o percentual também parceladamente, à medida que o Comprador pague as parcelas do
preço do Produto.
Referido percentual será indicado pelo titular do Produto no App Lua.Net, e poderá ser alterado por ele a
qualquer tempo, passando a valer para as vendas realizadas após a respectiva alteração.
Caso a compra e venda venha a ser posteriormente desfeita e/ou cancelada, por qualquer motivo, o Vendedor
não fará jus a nenhuma remuneração em relação a tal compra e venda desfeita e/ou cancelada. Dessa forma,
caso a LUA.NET já tenha transferido ao Vendedor o percentual a que ele faria jus caso a compra e venda tivesse
sido concluída, a LUA.NET debitará o valor da conta gráfica do Vendedor.
Em razão disto, a utilização dos serviços de gestão de meios de pagamento oferecidos pela LUA.NET será
obrigatória, para que a LUA.NET possa providenciar o repasse do valor devido ao Vendedor que promover
referida venda.
O APP LUA.NET INDICARÁ A “RECEITA” DO VENDEDOR CASO ELE PROMOVA A VENDA DE UM PRODUTO DE
OUTRO VENDEDOR. O VENDEDOR DECLARA E RECONHECE QUE A INFORMAÇÃO DIVULGADA NO APP LUA.NET
SOB O TÍTULO “RECEITA” NÃO REPRESENTA QUALQUER GARANTIA DE RENTABILIDADE E É PRESTADA A TÍTULO
ILUSTRATIVO, NÃO PASSANDO DE MERA ESTIMATIVA, JÁ QUE AINDA NÃO CONSIDERA DIVERSOS ELEMENTOS
CAPAZES DE AFETAR O LUCRO EFETIVO DO VENDEDOR (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A INCIDÊNCIA DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ETC.). A LUA.NET, PORTANTO, NÃO GARANTE RENTABILIDADE A QUALQUER
VENDEDOR, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.
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VIII. Conteúdos, Ofertas e Produtos Proibidos
8.1.

Ofertas e Conteúdos Proibidos

As ofertas e as comunicações realizadas entre Vendedores e Compradores por meio do App Lua.Net, bem como
os conteúdos carregados pelos Vendedores no App Lua.Net, NÃO PODERÃO conter textos, gráficos, imagens,
fotos, vídeos, descrições e outras informações do Produto que:
(a)

possam, a critério exclusivo da LUA.NET, configurar violação de direitos de imagem, de marcas e/ou de
propriedade intelectual da LUA.NET, de qualquer outro Usuário e/ou de quaisquer terceiros, como, por
exemplo, mas sem limitação, através da utilização de descrições ou imagens de outras pessoas sem a
prévia autorização destas;

(b)

contenham quaisquer dados pessoais que não sejam do próprio Usuário (incluindo, sem limitação,
marcas, logotipos, números de telefone, números de documentos pessoais, códigos de rádio, PIN, QR,
endereço eletrônico, endereço de redes sociais, endereço de serviços de mensagem, dados bancários e
de cartões de crédito, endereço completo, CEP, local de encontro ou mapa com localização indicada,
solicitação de dados pessoais ou de contato, bem como a indicação de locais em que tais dados possam
ser encontrados);

(c)

utilizem linguagem vulgar ou sejam considerados ofensivos ou inapropriados, a critério exclusivo da
LUA.NET;

(d)

ofertem produto proibido de acordo com estes Termos de Uso, ou contenham links e/ou referências
para sites que permitam a venda de produtos proibidos acordo com estes Termos de Uso; e

(e)

contenham denúncias ou críticas a Usuários, à LUA.NET, a qualquer outro Usuário e/ou a quaisquer
terceiros.

A LUA.NET poderá, a qualquer tempo, recusar, impedir ou excluir a divulgação de conteúdos e/ou de ofertas que
não cumpram os requisitos acima e/ou as demais disposições destes Termos de Uso.
O Vendedor é o único e exclusivo responsável pela existência, qualidade, quantidade, estado, integridade,
legalidade e legitimidade dos Produtos que ofertar por meio do App Lua.Net., bem como pela exatidão, precisão,
veracidade e conteúdo disponibilizado nas ofertas que realizar por meio do App Lua.Net (incluindo, sem
limitação, com relação ao atendimento às normas aplicáveis), isentando desde já e devendo manter a LUA.NET
indene e a salvo de qualquer obrigação ou responsabilidade nesse sentido.
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8.2.

Produtos Proibidos

Os Vendedores não poderão utilizar o App Lua.Net para negociar a venda e/ou vender produtos proibidos nos
termos da legislação aplicável ou que estejam em desacordo com a legislação aplicável, bem como os produtos
abaixo descritos:
Produtos Proibidos
Celulares e produtos
correlatos em desacordo
com a lei

-

Produtos de telefonia celular que não estejam homologados no Brasil
Chips, SIM cards ou linhas telefônicas que estejam em desacordo com as regras da ANATEL
Bloqueadores e congestionadores de sinal
Telefone celular Samsung Galaxy Note 7. Para mais informação, veja o comunicado oficial
de Samsung.

Armas, munições,
explosivos e fogos de
artifício

- Armas de fogo de alto ou baixo calibre: armas esportivas, de coleção, relíquias ou antigas

(ainda que não disparem)

- Armas de eletrochoque ou que lancem eletrodos à distância.
- Parte de armas de fogo, assim como acessórios ou elementos relacionados com o
-

funcionamento da arma: canhões, gatilhos, silenciadores etc.
Granadas, explosivos, mísseis, projéteis e pólvora
Balas e munição para armas de fogo
Munição ou sistemas para recarregar armas de eletrochoque à distância
Produtos ou dispositivos cujo fim seja a montagem de explosivos
Máquinas de carregamento e fabricação de munições
Ferramentas para modificação de armas.
Fogos de artifícios
Produtos que contenham pólvora ou material explosivo

Máquinas sem
equipamentos de
segurança

- Máquinas ou equipamentos sem os correspondentes sistemas de segurança, de acordo

Drogas, narcóticos e
substâncias proibidas

- Narcóticos, drogas, alucinógenos ou qualquer tipo de substâncias não permitidas pela

com a Norma Regulamentadora nº 12 do Ministério do Trabalho e Previdência Social

- Máquinas ou equipamentos cuja comercialização seja proibida de acordo com a Norma

Regulamentadora nº 12 do Ministério do Trabalho e Previdência Social
legislação aplicável

- Drogas ou produtos que possuem efeitos alucinógenos (exemplo: Abstenta, Peyote,

Popper, Cactus São Pedro)

- Utensílios que sirvam para produzir, modificar, processar, consumir ou promover o

consumo, distribuição e/ou produção das substâncias proibidas

Produto de roubo

- Qualquer tipo de propriedade roubada/ furtada, seja de propriedade particular ou de

Medicamentos, produtos
para saúde e/ou estética

- Medicamentos de qualquer natureza
- Produtos relacionados à saúde que não possuam a homologação da Autoridade

propriedade pública

Governamental competente

- Medicamentos, produtos ou serviços relacionados à realização de abortos
- Suplementos dietéticos ou complexos vitamínicos sem o devido registro ou autorização da

Autoridade Governamental competente

- Substâncias que contenham anabolizantes ou esteroides
- Produtos que contenham substâncias botulínicas
- Produtos para alisar cabelos que contenham formol acima do limite estabelecido pela

ANVISA

- Cremes com efeitos terapêuticos sem o devido registro ou notificação perante a
-
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Produtos Proibidos
- Seringas e agulhas
- Próteses e implantes
- Medidores de glicose e colesterol e acessórios (exemplo: tiras reativas, lancetador e

lancetas)

- Aparelhos auditivos
- Produtos para clareamento dental que contenham peróxido de hidrogênio acima do limite

estabelecido pela ANVISA

- Espécies vegetais, mesmo que sejam lícitas
- Medicamentos para animais

Ossos, órgãos e membros
humanos

-

Ossos e esqueletos
Sangue ou esperma
Órgãos, membros, resíduos humanos
Cadáveres
Pessoas
Barriga de aluguel
Produtos que contenham cabelo humano (exemplo: perucas ou apliques)

Flora, fauna e derivados

-

Produtos financeiros e
seguros

- Produtos financeiros (exemplo: empréstimos ou créditos financeiros, dinheiro em moeda

Flora ou fauna em extinção ou cuja a venda está proibida pela legislação vigente
Restos ou partes de animais em desacordo com a legislação vigente
Cavalos marinhos ou corais
Marfim de qualquer espécie
Peles de animais, exceto as sintéticas
Produtos ou serviços contrários à legislação ambiental vigente
Equipamentos destinados à simulação de emissões reduzidas ou nulas de gases poluentes
ao meio ambiente e quaisquer produtos que busquem simular medições incorretas de
emissão de poluentes químicos, físicos ou biológicos ao meio ambiente
- Quaisquer animais, incluindo, mas não se limitando a, cachorros, animais de granja,
roedores, gatos, peixes, aves, minhocas, insetos etc.
- Ovos
- Restos de animais, mesmo que sejam de espécies permitidas

-

corrente, cheques ou talões de cheques, ações, vales, títulos ou qualquer outro papel de
capital aberto na bolsa de valores)
Contas bancárias e serviços bancários, incluindo depósitos
Cartão de crédito ou débito estando ou não válidos e serviços para obtê-los
Terminais para pagamentos com cartão, leitores e duplicadores de códigos de cartão
Crédito para sites de apostas online ou de pagamentos eletrônicos
Moedas e bilhetes em circulação
Seguros de qualquer tipo
Produtos com opção de financiamento para pagá-los

Passagens aéreas, milhas
ou pontos de
companhias aéreas e
pacotes turísticos

-

Passagens aéreas
Pacotes turísticos
Benefícios concedidos por linhas aéreas para premiar a fidelidade de seus clientes
Milhas, pontos ou upgrades de companhias aéreas

Listas de e-mail e base de
dados pessoais

- Listas de e-mails massivas.
- Bases de dados pessoais, cadernos eleitorais, números de cartões, contatos comerciais ou

de provedores ou qualquer outro tipo de lista que contenha dados privados

- Compra ou venda de seguidores de redes sociais
- Ferramentas e softwares que permitem o envio de mensagens massivas não solicitadas

(SPAM)

Produtos para adultos e
roupa íntima usada

- Produtos de natureza pornográfica proibidos por lei, como: prostituição, pedofilia, zoofilia,

necrofilia, incesto etc.

- Roupa íntima usada (exemplo: calcinhas, cuecas, roupas de banho, fraldas, lingeries e

suspensórios)
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Produtos Proibidos
Violência e discriminação

- Produtos que promovam, incitem ou façam publicidade de qualquer forma de violência,

-

Antenas e
decodificadores

crime, discriminação ou preconceito de qualquer tipo, incluindo, sem limitação, de raça,
cor, etnia, nacionalidade, religião, gênero, orientação sexual, condição social e econômica,
intelectual etc.
Produtos que façam apologia ou representem organizações que promovam o ódio,
preconceito material que incite a violência, exceto material de caráter informativo
Produtos que incitem o cometimento de crimes, exceto material de caráter informativo
Produtos relacionados com tragédias humanas que incitem o cometimento de conduta
violenta e/ ou criminosa, exceto material de caráter informativo
Produtos que tenha a suástica, mas não incitem o nazismo

- Decodificadores, receptores ou antenas para fins ilícitos, assim como o acesso a sinais

pagos de forma gratuita

- Chips ou placas que permitam desbloquear um receptor para ver sinais pagos
- Dongles ou componentes que permitam modificar ou desbloquear receptores, como: LBN

o LBNF

- Componentes que permitam realizar CardSharing

Documentos

- Documentos pessoais (exemplo: Passaportes, RG, Carteira Nacional de Habilitação,

-

Patrimônio histórico,
cultural, arqueológico e
paleontológico

carteira de estudante, identificações ou credenciais profissionais, emblemas de polícia
etc.)
Documentos empresariais (exemplo: credenciais tributárias)
Licença para venda de álcool
Receitas e/ou prescrições médicas
Credenciais ou cartão de desconto para transportes que seja de uso pessoal e intransferível
Uniformes de uso de qualquer força armada

- Produtos que infrinjam a legislação de proteção a bens artísticos, de interesse histórico,

arqueológico, pré-históricos, numismáticos, bibliotecas, acervos de documentos etc.

- Produtos considerados como antiguidades que tenham existido no Brasil ou em Portugal

até 1899

- Minerais e metais
- Vasos, urnas, utensílios etc., que sejam produzidos atualmente por reservas indígenas ou

artesãos

Programas para hackear
dispositivos eletrônicos

- Dispositivos ou programas que permitam memorizar o que se escreve no teclado

(exemplo: keylogger, key ghost e key shark)

- Softwares que permitam invadir um dispositivo eletrônico (exemplo: malwares, spywares,

trojans etc.)

- Senhas, chaves de acesso, validadores, produtos ou serviços que permitam gerar números

de séries para jogos ou programas (exemplo: key generator)

- Software, modems, cabos ou qualquer outro produto que tenha por finalidade acessar

indevidamente serviços de pagamentos pela internet de forma gratuita

- Programas para gerar boletos de pagamento de entidades bancárias
- Produtos de espionagem como o de grampo ou escuta telefônica, o que não inclui

gravadores comuns

Loterias e rifas

-

Produtos beneficentes

- Produtos ofertados em nome de organização não governamental

Inseticidas e agrotóxicos

- Pesticidas, agrotóxicos e raticidas
- Produtos contra pulgas e carrapatos em animais

Fios cortantes

- Qualquer tipo de fio que contenha objeto cortante (exemplo: cerol, linha chilena etc.).

23 | 48
DOCS - 2139456v2

Produtos relacionados a jogos de loterias, rifas e/ou máquinas
Máquinas de cassino ou peças de máquinas de cassino
Máquinas de cascata de moedas
Boletos para rifas
Software de jogos de loterias ou caça-níqueis e programas de manipulação de dados das
máquinas

TERMOS DE USO DA PLATAFORMA LUA.NET (27/05/2019)
Produtos Proibidos
Transferidor de gás

- Produtos para transferir gás para garrafas

Réplicas, falsificações e
cópias não autorizadas

- Cópias, falsificações ou réplicas não autorizadas que violem os direitos de propriedade

intelectual

- Cópias não autorizadas de software, jogos de videogame, CDs e DVDs musicais, filmes,

programas de televisão, fotografias etc.

- Utilização do logotipo ou marcas em produtos que não foram produzidos oficialmente pelo

detentor dos direitos de propriedade intelectual

- Documentação que permita certificar a originalidade de um produto
- ROMS para emuladores de consoles cujos jogos estejam fora de catálogos ou que sejam

difíceis de encontrar

- Réplicas de carrocerias de veículos

Contas e conteúdo que
possa ser baixado

- Produtos baixados na Internet que violem a propriedade intelectual dos fabricantes
- Contas para fóruns, e-mails, redes sociais, comunidades ou qualquer site que requeira uma

conta para uso

- Programas, códigos ou scripts que permitam explorar erros do jogo ou melhorar suas

funcionalidades
Chaves ou senhas para acessar sites de acesso restrito
Links ou torrents que permitam baixar jogos ou software pagos
Cupons promocionais para serviços de publicidade online
Truques ou cheats para jogos
Contas, níveis, personagens nem qualquer outro elemento virtual do jogo Pokémon GO
Usuário e senha ou cartão de recarga para contas de serviços de streaming (exceto cartões,
vale-presentes ou similares)
- Cartão de recarga para contas de lojas virtuais ou jogos online
-

Sem prejuízo do disposto acima, os Vendedores não poderão utilizar os serviços de gestão de meios de
pagamento oferecidos pela Lua.Net para realizar transações de compra e venda oriundas de
(i)

Atividades ilegais, tais como, mas não limitadas a: bestialidade, pedofilia, tráfico de droga,
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, produtos derivados de contrabando ou
descaminho;

(ii)

Armas de fogo e jogos de azar;

(iii)

Venda de animais silvestres;

(iv)

Produtos pendentes de homologação de órgãos governamentais;

(v)

Ações, valores mobiliários ou qualquer tipo de produtos financeiros;

(vi)

Transações imobiliárias, agência de empregos, empresas de marketing multinível, escritórios
de cobrança, consórcios e comercialização de cartão de desconto;

(vii)

Importação direta de produtos (“dropshipping”);

(viii)

Doações a partidos políticos ou a qualquer outra Pessoa Politicamente Exposta (PPE), nos
termos da Circular do Banco Central do Brasil 3.461/09;
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(ix)

Negócios e atividades econômicas vedadas pelos Arranjos de Pagamento dos quais a
WIRECARD participa;

(x)

Toda ação que infrinja as leis anticorrupção vigentes no Brasil, em especial as disposições
apresentadas nas leis 9.613/98 (“Lei de Lavagem de Dinheiro”) e 12.846/13 (“Lei
Anticorrupção”).
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IX.

Serviços de Gestão de Meios de Pagamento

9.1.

Serviços de Gestão de Meios de Pagamento

Gestão de Meios de Pagamento. A LUA.NET disponibiliza ao Vendedor, por si ou por Administradores dos
Meios de Pagamento contratados, serviços de captura, processamento, roteamento, liquidação e gestão de
pagamentos para que o Vendedor possa, conforme as disposições contidas nestes Termos de Uso:
© aceitar dos Compradores o pagamento do preço dos Produtos cuja venda tiver sido negociada por meio do
App Lua.Net;
© pagar à LUA.NET os valores que lhe forem devidos pelo Vendedor de acordo com estes Termos de Uso,
mediante desconto de todas as taxas e remunerações aplicáveis de acordo com estes Termos de Uso;
© estornar valores aos Compradores, de acordo com as disposições destes Termos de Uso; e
© receber o crédito a que fizer jus em razão da venda de um Produto.
Para possibilitar os serviços de gestão dos seus pagamentos, o Vendedor outorga, à LUA.NET, autorização e
poderes bastantes para receber de Administradores dos Meios de Pagamento quaisquer valores devidos ao
Vendedor em razão de transações de pagamento processadas com sucesso. Portanto, a LUA.NET está, desde
logo e expressamente, autorizada a praticar os seguintes atos em nome do Vendedor:
© pagar à LUA.NET os valores que lhe forem devidos pelo Vendedor de acordo com estes Termos de Uso,
mediante desconto de todas as taxas e remunerações aplicáveis de acordo com estes Termos de Uso;
© efetuar o desconto e pagar todas as taxas incidentes sobre a transferência bancária dos valores para a conta
corrente do Vendedor;
© efetuar o estorno de valores aos Compradores, de acordo com as disposições destes Termos de Uso;
© repassar para o Vendedor, após os descontos cabíveis e mediante transferência bancária para a conta
corrente cadastrada do Vendedor, os recursos decorrentes de transações de pagamento processadas com
sucesso, observado que, caso a LUA.NET não consiga realizar a liquidação dos valores devidos por qualquer
motivo imputável ao Vendedor, os recursos ficarão disponíveis para solicitação de repasse por um prazo de
validade de 3 (três) anos, findo o qual se extinguirá o direito do Vendedor a recebê-los.
Ademais, para permitir a gestão de pagamentos aqui prevista, o Vendedor deverá manter cadastrada, no App
Lua.Net, uma conta bancária de sua titularidade e que seja domiciliada no Brasil e, caso as regras impostas pelos
Administradores dos Meios de Pagamento assim determinem, o Vendedor deverá fornecer documentos e
informações adicionais.
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O VENDEDOR NÃO É OBRIGADO A UTILIZAR OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO OFERECIDOS
PELA LUA.NET, SALVO NA HIPÓTESE EM QUE PROMOVER A VENDA DE PRODUTOS DE OUTROS VENDEDORES.
NESSE CASO, A UTILIZAÇÃO SERÁ OBRIGATÓRIA PARA PERMITIR O REPASSE DO PERCENTUAL A QUE O
VENDEDOR QUE PROMOVER REFERIDA VENDA FIZER JUS.

Controle e Conta Gráfica. Para controle dos pagamentos recebidos e devidos pelo Vendedor, o
Administrador de Meio de Pagamento manterá uma conta gráfica individual, na qual registrará todos os débitos
e todos os créditos do Vendedor, sendo certo que, EM QUALQUER HIPÓTESE EM QUE O SALDO DE TAL CONTA
GRÁFICA SE TORNAR NEGATIVO A LUA.NET PODERÁ: (A) SUSPENDER IMEDIATAMENTE A DISPONIBILIDADE
DAS SOLUÇÕES DE PAGAMENTO, SEM QUE SEJA NECESSÁRIA QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO
VENDEDOR NESSE SENTIDO – A EVENTUAL NÃO SUSPENSÃO DEVERÁ SER INTERPRETADA COMO ATO DE MERA
LIBERALIDADE E TOLERÂNCIA DA LUA.NET, NÃO CONSTITUINDO, EM HIPÓTESE ALGUMA, UMA OBRIGAÇÃO
DA LUA.NET DE NÃO EFETUAR A SUSPENSÃO; E (B) A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, (I) EXIGIR IMEDIATAMENTE O
PAGAMENTO DO DÉBITO EXISTENTE POR TODOS OS MEIOS ADMITIDOS LEGALMENTE; OU (II) COMPENSAR O
VALOR DEVIDO PELO VENDEDOR COM OS CRÉDITOS QUE O VENDEDOR VIER A FAZER JUS NO FUTURO.
VERIFICANDO-SE O SALDO NEGATIVO ACIMA MENCIONADO, O VENDEDOR INCORRERÁ, AUTOMATICAMENTE,
NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR À LUA.NET OS SEGUINTES ENCARGOS MORATÓRIOS: (A) CORREÇÃO MONETÁRIA
DA TOTALIDADE DO DÉBITO, CALCULADA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE DE NACIONAL
DE PREÇOS AO COMPRADOR AMPLO (IPCA) VERIFICADA ENTRE A DATA DO VENCIMENTO E A DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO; (B) JUROS À TAXA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE
DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDO NOS TERMOS DA ALÍNEA (A) RETRO E CALCULADOS PRO RATA DIE A
PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO; E (C) MULTA À TAXA DE 2% (DOIS
POR CENTO) INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDO NOS TERMOS DA
ALÍNEA (A) RETRO. SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, A LUA.NET PODERÁ SUSPENDER OU ENCERRAR A
CONTA LUA.NET DO VENDEDOR, NOS TERMOS DO CAPÍTULO SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DA CONTA
LUA.NET E DO CADASTRO DO USUÁRIO.
A LUA.NET poderá, conforme permitido legalmente e observadas as formalidades legais aplicáveis, comunicar a
eventual inadimplência do Vendedor às empresas e aos órgãos de proteção ao crédito.
O Vendedor autoriza, desde já, que os valores de todos e quaisquer créditos que possuir perante a LUA.NET
sejam utilizados para quitação das obrigações do Vendedor acima previstas, de indenizar e de eximir, de modo
que a LUA.NET, fica, desde já e conforme o caso, autorizada a: (a) descontar dos créditos do Vendedor os valores
aplicáveis e entregá-los a quem de direito para quitação das obrigações acima previstas e/ou (b) requerer o
pagamento e receber os valores aplicáveis de quem de direito.
O Usuário reconhece e concorda que, de acordo com a atuação do Comprador no App Lua.Net, a LUA.NET
poderá, a seu exclusivo critério, (a) restringir os meios de pagamento disponíveis ao Comprador para a realização
da transação; e/ou (b) estabelecer procedimentos e exigências adicionais para que o Comprador possa concluir
a transação, incluindo, sem limitação, procedimentos que impliquem a utilização de serviços de terceiros, o que
poderá tornar necessário o pagamento, pelo Comprador, de tarifas adicionais.
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Contrato do Administrador dos Meios de Pagamento. Antes de usar os serviços, o Vendedor deverá
consultar o contrato de uso dos serviços do Administrador dos Meios de Pagamento aplicável, conforme
disponível no App Lua.Net. Ao utilizar os serviços, o Vendedor estará automaticamente aderindo a referido
contrato, equiparando-se a um cliente do Administrador dos Meios de Pagamento aplicável.
A responsabilidade pela realização da transação será exclusiva do Administrador dos Meios de Pagamento
aplicável, de acordo com as regras e limitações previstas no contrato de uso dos serviços do Administrador dos
Meios de Pagamento aplicável.
Para garantir a integridade das transações, os dados fornecidos no App Lua.Net serão compartilhados com o
Administrador dos Meios de Pagamento aplicável. O Administrador dos Meios de Pagamento aplicável se
responsabiliza pela segurança e sigilo dos dados dos Usuários a que tiver acesso, e não dará tratamento aos
dados dos Usuários para fins diferentes daqueles estabelecidos nestes Termos de Uso e no contrato de uso dos
serviços do Administrador dos Meios de Pagamento.

9.2.

Transações de Pagamento Relativas à Compra e Venda de Produtos

Ao utilizar os serviços de gestão de meios de pagamento para receber os preços dos Produtos, o Vendedor
reconhece, concorda e declara estar ciente que:
© caberá à LUA.NET, a seu exclusivo critério, a escolha dos meios de pagamento que serão disponibilizados no
App Lua.Net, os quais serão divulgados no momento da realização do pagamento pelo Comprador;
© somente serão admitidas transações de pagamento realizadas em moeda corrente brasileira e para
pagamento de Produtos adquiridos de Vendedores;
© o Vendedor estará sujeito às taxas incidentes sobre o valor total da transação realizada, conforme tabela
vigente à época da realização da transação de pagamento;
© o Vendedor estará sujeito às taxas de transferência informadas no App Lua.Net, sempre que recursos forem
transferidos para a sua conta bancária;
© por não estarem sob responsabilidade e/ou controle da LUA.NET, os termos, as condições e as restrições de
uso impostas pelos Administradores dos Meios de Pagamento poderão, a qualquer tempo, sofrer alterações
por referidos Administradores dos Meios de Pagamento;
© os Administradores dos Meios de Pagamento podem, a qualquer tempo, cancelar determinadas soluções de
pagamento, mudar suas características ou alterar os critérios de aceitação sob os quais são disponibilizadas,
em consequência, a LUA.NET poderá ser forçada a tornar indisponível o uso de certas soluções de pagamento
ou impor restrições ou condições adicionais para seu uso;
© não é possível assegurar que uma transação de pagamento seja bem-sucedida mesmo que sua solicitação
seja autorizada, uma vez que o pagamento ainda poderá ser cancelado pelo Comprador;
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© a LUA.NET será responsável somente por seus próprios atos e omissões e não terá qualquer responsabilidade
quanto a atos ou omissões de terceiros, de modo que não será, em hipótese alguma, responsável por atos
ou omissões de Administradores dos Meios de Pagamento ou por fatos que tenham origem fora do App
Lua.Net; e
© a LUA.NET se reserva o direito de cancelar as transações de pagamento em relação às quais ela tenha motivos
razoáveis para suspeitar que sejam fraudulentas ou que envolvam atividades criminosas.
Ao efetuar um pagamento por meio de uma das soluções disponibilizadas no App Lua.Net:
© o Comprador poderá ser redirecionado para um site de terceiro contratado pela LUA NET, para que os dados
do pagamento pretendido e do Comprador sejam digitados de modo a permitir o processamento da
transação de pagamento;
© poderá vir a ser solicitado do Comprador o fornecimento de dados complementares, necessários para
confirmação da sua identificação e para verificações de fraude, sendo que o processamento da transação de
pagamento poderá ser suspenso ou cancelado caso os dados solicitados não sejam apresentados; e
© o Comprador e a efetiva realização do pagamento estarão sujeitos aos termos, às condições e às restrições
de uso impostas pelos respectivos Administradores dos Meios de Pagamento, as quais não estão sob
responsabilidade e/ou controle da LUA.NET.

Processamento dos Pagamentos. O Usuário reconhece e concorda que, dependendo do meio de
pagamento utilizado, o processamento dos pagamentos poderá estar sujeito à adoção de alguns procedimentos,
incluindo, sem limitação, procedimentos de segurança e a verificação de risco e compensação bancária. Nem a
LUA.NET, nem qualquer terceiro por ela contratada, serão responsáveis se o Vendedor não puder cumprir a
oferta caso o processamento de pagamento ocorra depois de esgotado o estoque do Produto ofertado.

9.3.

Liquidação e Repasse de Valores ao Vendedor pela Venda de Produtos

A liquidação de todas e quaisquer transações de pagamento serão realizadas em moeda corrente brasileira e o
repasse dos valores a que fizer jus o Vendedor em razão da venda de Produtos, conforme previsto nestes Termos
de Uso, será feito de acordo com os prazos divulgados no App Lua.Net, sendo que, caso o vencimento do repasse
não recaia em dia útil, referido vencimento será automaticamente prorrogado para o dia útil imediatamente
subsequente, sem qualquer ônus ou penalidade para a LUA.NET.
Em vendas parceladas, permitidas apenas em compras realizadas por meio de cartão de crédito e na quantidade
máxima de parcelas informada no App Lua.Net, o Vendedor receberá o valor correspondente a cada parcela de
acordo com o prazo informado no App Lua.Net, nos termos acima estabelecidos.
O repasse devido será feito mediante crédito na conta bancária/conta poupança de titularidade do Vendedor
que estiver cadastrada no App Lua.Net no momento em que for realizado.
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Independentemente do prazo aplicável ou do momento em que a solicitação do Vendedor for feita, os recursos
a serem repassados ao Vendedor nos termos acima não serão atualizados monetariamente e/ou remunerados
a qualquer título, de modo que sobre eles não incidirão juros ou qualquer índice de remuneração.
A LUA.NET SÓ ESTARÁ OBRIGADA A LIQUIDAR, JUNTO AO VENDEDOR, AS TRANSAÇÕES QUE TIVEREM SIDO
PROCESSADAS COM SUCESSO E CUJOS VALORES TIVEREM SIDO EFETIVAMENTE RECEBIDOS PELOS
RESPECTIVOS ADMINISTRADORES DOS MEIOS DE PAGAMENTO.
O Vendedor entende e concorda que a LUA.NET não será responsabilizada e nenhum pagamento, indenização
e/ou remuneração lhe serão exigidos em qualquer hipótese de atraso, descumprimento, insolvência, liquidação
ou falência de quaisquer Administradores dos Meios de Pagamento.
O Vendedor concorda expressamente com a retenção na fonte de quaisquer remunerações, pagamentos, taxas
e/ou outros valores devidos à LUA.NET e/ou em virtude de lei. Se os valores de liquidação não forem suficientes
para cobrir os valores devidos nos termos retro referidos, estes últimos permanecerão devidos de acordo com a
respectiva data de vencimento e deverão ser pagos separadamente pelo Vendedor no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da respectiva fatura.
O Vendedor declara concordar e ter plena ciência de que não poderá utilizar os meios de pagamento
disponibilizados pela LUA.NET para receber pagamentos relativos a produtos que não forem por ele, Vendedor,
efetivamente vendidos.
CASO A LUA.NET NÃO CONSIGA REALIZAR A LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS AO VENDEDOR POR
QUALQUER MOTIVO IMPUTÁVEL AO VENDEDOR, COMO, POR EXEMPLO, MAS SEM LIMITAÇÃO, EM RAZÃO DE
DIVERGÊNCIAS OU INCONSISTÊNCIAS DE DADOS CADASTRAIS, IMPEDIMENTO DE ORDEM LEGAL, OU POR
QUALQUER OUTRO MOTIVO, (A) O VENDEDOR FICARÁ AUTOMATICAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA COM
RELAÇÃO À SUA OBRIGAÇÃO DE RECEBER OS RECURSOS; (B) EM RAZÃO DA MORA DO VENDEDOR, OS
RECURSOS NÃO SOFRERÃO QUALQUER TIPO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU ACRÉSCIMO DE JUROS, A
QUALQUER TÍTULO; E (C) OS RECURSOS FICARÃO DISPONÍVEIS PARA SOLICITAÇÃO DE REPASSE POR UM
PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS, FINDO O QUAL SE EXTINGUIRÁ O DIREITO DO VENDEDOR A RECEBÊLOS.

Cancelamento de Transações Realizadas com Cartões de Crédito. O Vendedor será integral e
exclusivamente responsável por todas e quaisquer taxas, multas, despesas e indenizações que porventura forem
exigidas da LUA.NET em decorrência de qualquer tipo de cancelamento (cancelamento, estorno, chargeback,
reembolso etc.) de uma transação de pagamento que tiver sido realizada por meio de cartão de crédito, exceto
se o cancelamento tiver ocorrido por culpa exclusiva e comprovada da LUA.NET – a LUA.NET fica, desde já,
expressamente autorizada a registrar na conta gráfica do Vendedor o débito dos valores correspondentes às
referidas taxas, multas, despesas e indenizações e cobrá-los do Vendedor por todos os meios admitidos por lei,
sendo certo que:
© a taxa de chargeback devida para a LUA.NET será aquela vigente no ato do cancelamento da transação,
conforme a tabela de remuneração divulgada no App Lua.Net e incidirá sobre o valor total da transação
objeto de chargeback, sendo que esta taxa será cobrada para cada chargeback efetuado; e
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© a LUA.NET poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, aumentar ou diminuir qualquer uma das taxas
incidentes, caso em que serão aplicáveis as disposições sobre atualização destes Termos de Uso aqui contidas.
As regras aplicáveis a quaisquer tipos de cancelamento de transações realizadas com cartões de crédito
(cancelamento, estorno, chargeback, reembolso etc.) são aquelas estipuladas pelos Administradores dos Meios
de Pagamento, não tendo a LUA.NET qualquer responsabilidade acerca delas.
As taxas e remunerações cobradas em razão do processamento original da transação de pagamento não serão
reembolsadas, parcial ou totalmente, em qualquer hipótese de seu cancelamento (cancelamento, estorno,
chargeback, reembolso etc.).
Se, após a completa extinção da relação contratual entre o Vendedor e a LUA.NET, surgir algum cancelamento
de transação (cancelamento, estorno, chargeback, reembolso etc.) ou processo judicial ou administrativo acerca
de uma transação realizada, ele será de responsabilidade única e exclusiva do Vendedor.

Liquidação Antecipada. A LUA.NET poderá, a seu exclusivo critério e de acordo com as regras impostas
pelos Administradores dos Meios de Pagamento, permitir o Vendedor que realize a liquidação dos valores
relativos às transações de compra e venda em prazo inferior àqueles acima estabelecidos, mediante a cobrança
das tarifas eventualmente indicadas no App Lua.Net.
Caso opte por realizar a operação de liquidação antecipada acima descrita, o Vendedor, de livre espontânea
vontade, outorga, em caráter irrevogável e irretratável, um mandato à LUA.NET e aos Administradores dos Meios
de Pagamento, outorgando-lhes poderes nos termos do art. 653 e 710 do Código Civil, para agindo em nome do
Vendedor, praticar todos e quaisquer atos necessários para a antecipação dos valores referentes às transações
de compra e venda, incumbindo-o de realizar em seu nome a cessão de créditos necessária para a antecipação
dos recebíveis, mediante operações de cessão onerosa nos termos do artigo 286 do Código Civil, em caráter
irrevogável e irretratável, dos créditos/recebíveis a serem realizadas com quaisquer terceiros, incluindo fundos
de investimento em direitos creditórios, deixando os referidos créditos/recebíveis cedidos de fazer parte do
patrimônio ou ativo do titular, autorizando que a LUA.NET e os Administradores dos Meios de Pagamento
assinem todos e quaisquer documentos necessários no âmbito das operações de cessão dos crédito/recebíveis.

9.4.

Receita do Vendedor com a Venda de Produtos de outros Vendedores

Ao promover a venda de um Produto de outro Vendedor, o Vendedor poderá ter direito, em caso de conclusão
da respectiva transação de compra e venda, a receber determinado percentual aplicável sobre o preço do
Produto efetivamente pago pelo Comprador, conforme indicado no App Lua.Net.
Os valores serão pagos ao Vendedor pela LUA.NET. O Vendedor estará sujeito às taxas de transferência
informadas no App Lua.Net, sempre que recursos forem transferidos para a sua conta bancária.

Processamento. Os valores a que o Vendedor faça jus nos termos acima estipulados serão processados pela
LUA.NET semanalmente, após o efetivo pagamento do preço do Produto pelo Comprador, quando, então, serão
computados numa conta gráfica individual do Vendedor.
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A apuração do valor a que o Vendedor eventualmente faça jus será realizada toda quinta-feira, às 23h59m59
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), e levará em consideração os
pagamentos que tiverem sido realizados pelo Comprador no período compreendido entre 00h00m00 (zero hora,
zero minuto, zero segundo) da sexta-feira imediatamente anterior e o momento do processamento.
A LUA.NET somente computará os valores relativos às transações que tiverem sido processadas com sucesso,
cujos valores tiverem sido efetivamente pagos aos Vendedores titulares dos Produtos vendidos pelos
Compradores, por meio dos respectivos Administradores dos Meios de Pagamento.
NÃO OBSTANTE, CASO A COMPRA E VENDA DO PRODUTO VENHA A SER POSTERIORMENTE DESFEITA E/OU
CANCELADA, POR QUALQUER MOTIVO, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, EM CASO DE EXERCÍCIO DE
DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELO COMPRADOR, O VENDEDOR NÃO FARÁ JUS A NENHUMA
REMUNERAÇÃO EM RELAÇÃO A TAL COMPRA E VENDA DESFEITA E/OU CANCELADA.
DESSA FORMA, CASO A LUA.NET JÁ TENHA TRANSFERIDO AO VENDEDOR O VALOR QUE ELE FARIA JUS CASO
A COMPRA E VENDA DO PRODUTO TIVESSE SIDO CONCLUÍDA, A LUA.NET DEBITARÁ O VALOR DA CONTA
GRÁFICA DO VENDEDOR, OBSERVADO QUE, EM QUALQUER HIPÓTESE EM QUE O SALDO DE TAL CONTA
GRÁFICA SE TORNAR NEGATIVO, O VENDEDOR INCORRERÁ, AUTOMATICAMENTE, NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR
À LUA.NET OS SEGUINTES ENCARGOS MORATÓRIOS: (A) CORREÇÃO MONETÁRIA DA TOTALIDADE DO DÉBITO,
CALCULADA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE DE NACIONAL DE PREÇOS AO COMPRADOR
AMPLO (IPCA) VERIFICADA ENTRE A DATA DO VENCIMENTO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO; (B) JUROS À
TAXA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO DEVIDAMENTE
CORRIGIDO NOS TERMOS DA ALÍNEA (A) RETRO E CALCULADOS PRO RATA DIE A PARTIR DA DATA DO
VENCIMENTO E ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO; E (C) MULTA À TAXA DE 2% (DOIS POR CENTO)
INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDO NOS TERMOS DA ALÍNEA (A) RETRO.
SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, A LUA.NET PODERÁ SUSPENDER OU ENCERRAR A CONTA LUA.NET DO
VENDEDOR, NOS TERMOS DO CAPÍTULO SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DA CONTA LUA.NET E DO CADASTRO
DO USUÁRIO.
SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, A LUA.NET PODERÁ, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, (A) EXIGIR
IMEDIATAMENTE O PAGAMENTO DO DÉBITO EXISTENTE POR TODOS OS MEIOS ADMITIDOS LEGALMENTE; OU
(B) COMPENSAR O VALOR DEVIDO PELO VENDEDOR COM OS CRÉDITOS QUE O VENDEDOR VIER A FAZER JUS
NO FUTURO.
O Usuário entende e concorda que a LUA.NET não será responsabilizada e nenhum pagamento, indenização e/ou
remuneração lhe serão exigidos em qualquer hipótese de atraso, descumprimento, insolvência, liquidação ou
falência de quaisquer Administradores dos Meios de Pagamento.

Pagamento. Para receber os valores a que fizer jus nos termos acima, o Vendedor pessoa natural deverá ser
cadastrado no PIS/PASEP e ser titular de uma conta corrente ou de uma conta poupança, devendo informar
corretamente o seu número de cadastro no PIS/PASEP, bem como informar ou confirmar os dados bancários
informados no App Lua.Net.
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Os pagamentos serão realizados ao Vendedor no prazo de até 20 (vinte) dias contados da respectiva apuração,
preferencialmente às sextas-feiras e desde que o Vendedor tenha um crédito acumulado de pelo menos R$ 20,00
(vinte reais) junto à LUA.NET, já deduzidos os tributos e contribuições incidentes e que devam ser retidos, tarifas
e demais taxas aplicáveis de acordo com estes Termos de Uso. O pagamento de crédito inferior ao limite mínimo
aqui previsto (R$ 20,00) poderá ser realizado a critério exclusivo da LUA.NET e por mera liberalidade desta.
Independentemente do prazo aplicável, os recursos a serem repassados ao Vendedor nos termos acima não
serão atualizados monetariamente e/ou remunerados a qualquer título, de modo que sobre eles não incidirão
juros ou qualquer índice de remuneração.
Havendo crédito em favor do Vendedor cujo valor seja inferior a R$ 20,00 (vinte reais), e não optando a LUA.NET
por efetuar o seu pagamento ao Vendedor, o valor ficará retido na conta gráfica do Vendedor até que seja
atingido o mínimo estipulado para o pagamento.
Caso o Vendedor encerre sua Conta Lua.Net, ou tenha sua Conta Lua.Net encerrada ou suspensa, de acordo com
estes Termos de Uso, a LUA.NET ficará obrigada a pagar o valor remanescente ao Vendedor, independentemente
da quantia, respeitando-se os prazos definidos para processamento e pagamento.
Havendo divergências ou inconsistências dos dados cadastrais do Vendedor, a LUA.NET ficará autorizada a reter
o referido pagamento até que tais divergências ou inconsistências sejam devidamente sanadas pelo Vendedor,
sem que isso represente qualquer inadimplemento da LUA.NET, observado o disposto abaixo.
CASO A LUA.NET NÃO CONSIGA REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO VENDEDOR POR
QUALQUER MOTIVO IMPUTÁVEL AO VENDEDOR, COMO, POR EXEMPLO, MAS SEM LIMITAÇÃO, EM RAZÃO DE
DIVERGÊNCIAS OU INCONSISTÊNCIAS DE DADOS CADASTRAIS, IMPEDIMENTO DE ORDEM LEGAL, OU POR
QUALQUER OUTRO MOTIVO, (A) O VENDEDOR FICARÁ AUTOMATICAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA COM
RELAÇÃO À SUA OBRIGAÇÃO DE RECEBER OS RECURSOS; (B) EM RAZÃO DA MORA DO VENDEDOR, OS
RECURSOS NÃO SOFRERÃO QUALQUER TIPO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU ACRÉSCIMO DE JUROS, A
QUALQUER TÍTULO; E (C) OS RECURSOS FICARÃO DISPONÍVEIS PARA SOLICITAÇÃO DE REPASSE POR UM
PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS, FINDO O QUAL SE EXTINGUIRÁ O DIREITO DO VENDEDOR A RECEBÊLOS.

Cancelamentos e Devoluções. Caso sejam constatados quaisquer tipos de irregularidade, fraude ou
cancelamento (cancelamento, estorno, chargeback, reembolso etc.), a compra e venda do Produto não seja
concluída ou, ainda, seja posteriormente cancelada, em razão, por exemplo, de exercício de direito de
arrependimento, vício ou defeito do Produto e/ou por qualquer outro motivo, nenhum valor será devido ao
Vendedor em razão da oferta por ele realizada.
Nesses casos, a LUA.NET fica desde já autorizada a debitar, na conta gráfica do Vendedor, todos e quaisquer
valores que tinham sido processados e/ou transferidos ao Vendedor em decorrência da respectiva compra e
venda de Produto de outro Vendedor.
EM QUALQUER HIPÓTESE EM QUE O SALDO DA CONTA GRÁFICA DO VENDEDOR SE TORNAR NEGATIVO, A
LUA.NET PODERÁ, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO: (A) EXIGIR IMEDIATAMENTE O PAGAMENTO DO DÉBITO
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EXISTENTE POR TODOS OS MEIOS ADMITIDOS LEGALMENTE; OU (B) COMPENSAR O VALOR DEVIDO PELO
VENDEDOR COM OS CRÉDITOS QUE O VENDEDOR VIER A FAZER JUS NO FUTURO.
VERIFICANDO-SE O SALDO NEGATIVO ACIMA MENCIONADO, O VENDEDOR INCORRERÁ, AUTOMATICAMENTE,
NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR À LUA.NET OS SEGUINTES ENCARGOS MORATÓRIOS: (A) CORREÇÃO MONETÁRIA
DA TOTALIDADE DO DÉBITO, CALCULADA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE DE NACIONAL
DE PREÇOS AO COMPRADOR AMPLO (IPCA) VERIFICADA ENTRE A DATA DO VENCIMENTO E A DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO; (B) JUROS À TAXA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE
DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDO NOS TERMOS DA ALÍNEA (A) RETRO E CALCULADOS PRO RATA DIE A
PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO; E (C) MULTA À TAXA DE 2% (DOIS
POR CENTO) INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDO NOS TERMOS DA
ALÍNEA (A) RETRO. SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, A LUA.NET PODERÁ SUSPENDER OU ENCERRAR A
CONTA LUA.NET DO VENDEDOR, NOS TERMOS DO CAPÍTULO SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DA CONTA
LUA.NET E DO CADASTRO DO USUÁRIO.

9.5.

Outras Disposições

O VENDEDOR DECLARA E RECONHECE QUE A INFORMAÇÃO DIVULGADA NO APP LUA.NET SOB O TÍTULO
“RECEITA” NÃO REPRESENTA QUALQUER GARANTIA DE RENTABILIDADE E É PRESTADA A TÍTULO
ILUSTRATIVO, NÃO PASSANDO DE MERA ESTIMATIVA, JÁ QUE AINDA NÃO CONSIDERA DIVERSOS ELEMENTOS
CAPAZES DE AFETAR O LUCRO EFETIVO DO VENDEDOR (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A INCIDÊNCIA DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ETC.). A LUA.NET, PORTANTO, NÃO GARANTE RENTABILIDADE A QUALQUER
VENDEDOR, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.
As informações relativas a “receita” que forem divulgadas no App Lua.Net corresponderão a valores líquidos do
Imposto Sobre Serviços (ISS) e da Contribuição Previdenciária (INSS) eventualmente incidentes.
Eventuais alterações destes Termos de Uso não serão aplicáveis aos às transações de compra e venda que já
tiverem sido concluídas na data em que tais alterações forem feitas, permanecendo aplicável, nestes casos, a
redação anterior.
Caso a Conta Lua.Net do Vendedor e/ou do Comprador seja cancelada ou encerrada, todas as transações de
compra e venda já confirmadas até a data do cancelamento ou do registro da solicitação de encerramento,
conforme o caso, permanecerão válidas e vigentes, de modo que deverão ser cumpridos e pagos.
Se estiver utilizando os serviços de gestão de meios de pagamento oferecidos pela LUA.NET, o Vendedor não
poderá capturar, registrar e/ou fazer com que o Comprador preencha/informe qualquer dado de pagamento de
cartão de crédito em qualquer outro site que não seja aquele utilizado pela LUA.NET. O Vendedor se obriga a
não copiar, capturar, interceptar ou usar dados de pagamento dos Compradores, tais como: números de cartão
de crédito, códigos “CVM”, códigos “PIN” e outros códigos de segurança que sejam digitados pelos Compradores.
Se a LUA.NET tiver razão para acreditar que o Vendedor está copiando, capturando, interceptando ou usando

34 | 48
DOCS - 2139456v2

TERMOS DE USO DA PLATAFORMA LUA.NET (27/05/2019)
dados de pagamento dos Compradores, a LUA.NET poderá suspender o processamento das transações de
pagamento e/ou a sua liquidação.
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X.

Obrigações do Usuário

Sem prejuízo das demais disposições destes Termos de Uso, o Usuário não poderá:
© agir de forma ilícita, difamatória, obscena, intimidadora, ameaçadora, assediante, ofensiva em termos raciais
ou étnicos, ou que instigue ou encoraje condutas que sejam ilícitas ou inadequadas, inclusive a incitação a
crimes violentos;
© ceder, vender, alugar, emprestar ou por qualquer outra forma de transferir a Conta Lua.Net para outro
Usuário ou para terceiros;
© ceder e transferir, total ou parcial, quaisquer obrigações, direitos, créditos ou débitos decorrentes da Conta
Lua.Net;
© realizar mais de um cadastro e criar mais de uma Conta Lua.Net;
© informar dados incorretos ou inverídicos;
© enviar mensagens em massa (spams), automáticas ou não permitidas;
© cadastrar Login que contrarie as disposições contidas nos Termos do Uso; e/ou
© veicular em seu perfil imagem que contrarie as disposições contidas nos Termos de Uso.
O USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE, AO NEGOCIAR UMA COMPRA E VENDA DE PRODUTO POR MEIO
DO APP LUA.NET, SERÁ FORMADA UMA RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA E EXCLUSIVA ENTRE OS USUÁRIOS QUE
ESTEJAM REALIZANDO REFERIDA NEGOCIAÇÃO, E O USUÁRIO DEVERÁ RESSARCIR A LUA.NET POR TODOS OS
PREJUÍZOS INCORRIDOS PELA LUA.NET EM DECORRÊNCIA DIRETA OU INDIRETA DESSA RELAÇÃO JURÍDICA. EM
QUALQUER HIPÓTESE EM QUE UM PAGAMENTO SEJA DEVIDO POR UM USUÁRIO A OUTRO, TAL PAGAMENTO
SERÁ DE RESPONSABILIDADE INTEGRAL E EXCLUSIVA DO USUÁRIO DEVEDOR.
O USUÁRIO RECONHECE, AINDA, QUE, POR DIPONIBILIZAR APENAS UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE
COMUNICAÇÃO E POR NÃO FIGURAR COMO PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS USUÁRIOS QUE
NEGOCIAREM A COMPRA E VENDA DE PRODUTOS, A LUA.NET NÃO POSSUI NENHUMA RESPONSABILIDADE
SOBRE AS OBRIGAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA ASSUMIDAS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES
E/OU VENDEDORES, CONFORME O CASO), OU SOBRE AS EVENTUAIS PERDAS E DANOS DE QUALQUER
NATUREZA CAUSADOS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES E/OU VENDEDORES, CONFORME O
CASO), NO ÂMBITO DE REFERIDAS RELAÇÕES, DEVENDO O RESPECTIVO USUÁRIO SER RESSARCIDO PELO
EFETIVO CAUSADOR DO DANO.
Assim, o Usuário indenizará e eximirá a LUA.NET e os demais Usuários, bem como os respectivos sócios,
administradores, procuradores, prepostos e empregados, de todas e quaisquer reivindicações,
responsabilidades, processos, ações, perdas, custos, indenizações, cobranças e despesas (incluindo-se, sem
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limitação, custas processuais e honorários advocatícios razoáveis) relacionados a/decorrentes de quaisquer
demandas de terceiros (incluindo, sem limitação, outros Usuários) e que tenham por objeto ou sejam resultantes
de:
© fatos, atos, omissões e/ou circunstâncias ocorridas a qualquer tempo (incluindo, mas não se limitando a,
contingências e/ou responsabilidades civis, comerciais, consumeristas, criminais, tributárias, trabalhistas e
previdenciárias), oriundas de procedimentos adotados pelo Usuário;
© descumprimento, pelo Usuário, de quaisquer disposições destes Termos de Uso, da Política de Privacidade e
Proteção de Dados e de qualquer outro contrato ou documento que o Usuário tiver pactuado com a LUA.NET
e/ou com qualquer outro Usuário;
© descumprimento, pelo Usuário, de qualquer disposição legal ou de qualquer obrigação assumida no âmbito
da relação mantida com outros Usuários; e/ou
© violação, pelo Usuário, de qualquer direito de marca, de imagem e/ou de propriedade intelectual da LUA.NET,
de quaisquer outros Usuários e/ou de quaisquer terceiros.
O Usuário é, ainda, exclusivamente responsável: (a) por todos e quaisquer atos ou omissões por ele realizados a
partir de seu acesso ao App Lua.Net; (b) por todo e qualquer conteúdo por ele carregado, enviado e/ou
transmitido de/para o App Lua.Net; e (c) pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos
(inclusive decorrentes de violação de quaisquer direitos de outros Usuários, de terceiros, inclusive direitos de
propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade), que causar à LUA.NET e/ou a qualquer outro Usuário, ou,
ainda, a qualquer terceiro, em virtude de qualquer ato praticado a partir de seu acesso ao App Lua.Net.
A LUA.NET NÃO SE RESPONSABILIZA POR PREJUÍZOS INCORRIDOS PELO COMPRADOR DECORRENTES DE
ATRASOS, FALTA DE ENTREGA, DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DE VENDA PRATICADOS OU REALIZADOS
PELOS VENDEDORES.
A LUA.NET NÃO SE RESPONSABILIZA POR PREJUÍZOS INCORRIDOS PELO VENDEDOR DECORRENTES DE
ATRASOS, FALTA DE PAGAMENTO, DEVOLUÇÕES, ARREPENDIMENTO OU CANCELAMENTO DE VENDA
PRATICADOS OU REALIZADOS PELOS COMPRADORES. A DESISTÊNCIA OU A NÃO REALIZAÇÃO DA COMPRA DE
PRODUTOS PELO COMPRADOR, POR QUALQUER MOTIVO, NÃO CONFERE AO VENDEDOR O DIREITO A
REEMBOLSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA EM RELAÇÃO À LUA.NET.
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XI. Responsabilidade por Tributos e Questões Previdenciárias Importante
A LUA.NET apenas e tão somente coloca à disposição dos Usuários um espaço virtual que permite
que eles interajam entre si e se comuniquem para acordar sobre a compra e venda de Produtos, não
possuindo qualquer tipo de participação na transação entre Vendedores e Compradores.
Dessa forma, a LUA.NET não se responsabiliza por quaisquer obrigações de natureza tributária
decorrentes dos negócios realizados entre Vendedores e Compradores e/ou que recaiam sobre as
atividades dos Usuários do App Lua.Net.
O Usuário que vender Produtos de forma habitual e/ou contínua se responsabilizará pela
integralidade das obrigações tributárias oriundas de suas atividades, especialmente, mas sem
limitação, por todos os tributos e contribuições de qualquer natureza que incidam sobre suas
atividades, sobre as vendas por si realizadas e sobre as vendas que intermediar.
Adicionalmente, o Vendedor somente poderá vender Produtos se estiverem com sua respectiva
situação cadastral regular perante as Autoridades Governamentais competentes, incluindo, sem
limitação, sua situação cadastral perante as autoridades fazendárias municipais, estaduais e
federais.
Ao Comprador cabe, nos termos da legislação aplicável, exigir do Vendedor a respectiva nota fiscal
do Produto objeto da compra e venda, exceto se a respectiva venda for realizada em caráter
eventual e o Vendedor não se enquadrar na definição legal de empresário/comerciante quanto aos
Produtos vendidos.
O VENDEDOR DECLARA E GARANTE TER PLENA CIÊNCIA DE QUE A SUA ATUAÇÃO COMO VENDEDOR,
NO ÂMBITO DESTES TERMOS DE USO: (I) PODE PREJUDICAR E/OU IMPEDIR O RECEBIMENTO DE
BENEFÍCIOS E/OU PROVENTOS DECORRENTES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OU PRIVADA A QUE O
VENDEDOR FAÇA OU POSSA FAZER JUS A QUALQUER TEMPO; E (II) PODE VIOLAR, INFRINGIR OU DE
QUALQUER FORMA CONTRARIAR DISPOSIÇÕES DE ESTATUTOS, REGIMENTOS, REGULAMENTOS
E/OU NORMAS QUE REGULEM O EXERCÍCIO, PELO RESPECTIVO VENDEDOR, DE
ATIVIDADES/FUNÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS OU QUE REGULEM QUALQUER CONTRATO OU
NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO O VENDEDOR, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, CONTRATO DE
TRABALHO. O VENDEDOR É O ÚNICO E EXCLUSIVO RESPONSÁVEL PELA OBSERVÂNCIA E PELO
CUMPRIMENTO DAS LEIS, NORMAS E REGRAS RETRO MENCIONADAS.
ASSIM SENDO, A LUA.NET NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER
INTERRUPÇÃO, SUSPENSÃO, IMPEDIMENTO OU REVOGAÇÃO DE QUALQUER PAGAMENTO,
BENEFÍCIO, PROVENTO OU VÍNCULO JURÍDICO DO USUÁRIO COM QUAISQUER TERCEIROS QUE
DECORRAM DO NÃO CUMPRIMENTO DE REGRAS APLICÁVEIS AO USUÁRIO NOS TERMOS ACIMA OU
POR QUAISQUER DANOS E PENALIDADES QUE PORVENTURA RESULTEM DE TAL DESCUMPRIMENTO.
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A LUA.NET colabora com as Autoridades Governamentais para garantir o cumprimento das leis,
proteger a probidade e a segurança dos sites e de seus Usuários, impedir atividades ilegais, proteger
direitos de propriedade industrial e intelectual e prevenir fraudes. Sempre que solicitado por
Autoridades Governamentais, a LUA.NET fornecerá os dados e informações sobre os Usuários
(incluindo, sem limitação, nomes, RG, CPF e endereço) e as transações realizadas pelos Usuários por
meio dos serviços de gestão de meios de pagamento oferecidos pela App Lua.Net (incluindo, sem
limitação, histórico de transações e valores transacionados).
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XII. Responsabilidades da LUA.NET

A LUA.NET NÃO É PROPRIETÁRIA DOS PRODUTOS OFERTADOS PELOS VENDEDORES POR MEIO DO APP
LUA.NET, NÃO TEM A POSSE DE QUAISQUER PRODUTOS, BEM COMO NÃO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE
E ENTREGA DE QUAISQUER PRODUTOS. A LUA.NET NÃO REALIZA ANÚNCIOS OU OFERTAS DESSES PRODUTOS,
MAS APENAS DISPONIBILIZA UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO QUE PERMITIR A NEGOCIAÇÃO
DE TRANSAÇÕES DE COMPRA E VENDA ENTRE USUÁRIOS.
O USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE:
© AS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS USUÁRIOS SÃO REALIZADAS PELO USUÁRIO POR SUA
PRÓPRIA CONTA E RISCO;
© A LUA.NET É UMA MERA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA
VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO CUSTOMIZADA PARA PERMITIR A NEGOCIAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE COMPRA
E VENDA ENTRE USUÁRIOS, SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA DA LUA.NET, NÃO TENDO A LUA.NET
QUALQUER RESPONSABILIDADE POR REFERIDA NEGOCIAÇÃO; E
© POR DISPONIBILIZAR APENAS UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO E POR NÃO FIGURAR COMO
PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS USUÁRIOS RELATIVA À COMPRA E VENDA DE PRODUTOS, (I) A
LUA.NET NÃO POSSUI NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE AS OBRIGAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA
ASSUMIDAS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU VENDEDORES) OU SOBRE AS EVENTUAIS
PERDAS E DANOS DE QUALQUER NATUREZA CAUSADOS POR QUAISQUER USUÁRIOS (COMPRADORES OU
VENDEDORES) NO ÂMBITO DE REFERIDA RELAÇÃO, DEVENDO O RESPECTIVO USUÁRIO SER RESSARCIDO
PELO EFETIVO CAUSADOR DO DANO; E (II) A LUA.NET NÃO PODE E NÃO DISPÕE DE MEIOS PARA OBRIGAR
VENDEDORES E/OU COMPRADORES A HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES.
Em nenhuma hipótese, a LUA.NET, seus sócios, administradores e profissionais serão responsáveis: (a) por lucros
cessantes, perda de produção, paralisação de trabalho, insucessos comerciais, perda de dados, ou quaisquer
danos indiretos, especiais, eventuais, consequentes ou incidentais; (b) pelos vícios ou defeitos dos Produtos ou
por informações incompletas, imprecisas, inverídicas, enganosas e/ou desatualizadas fornecidas pelos
Vendedores; (c) pela troca ou reparo de Produtos; (d) por quaisquer danos (diretos ou indiretos), perdas ou
custos suportados, incorridos ou pagos pelo Usuário, resultantes de, ou de qualquer modo relacionados ao seu
acesso, visualização ou uso do App Lua.Net ou de Lojas Virtuais, ou ao atraso ou impossibilidade de ter acesso,
visualizar ou utilizar o App Lua.Net ou qualquer Loja Virtual; (e) por qualquer prejuízo pessoal, morte, lesão
corporal, danos à propriedade ou quaisquer outros danos (diretos ou indiretos), perdas ou custos suportados,
incorridos ou pagos pelo Usuário, decorrentes de atos, declarações, garantias, erros, infrações, negligência,
conduta imprópria, intencional ou não, omissões, não cumprimento, informações falsas e/ou delitos praticados,
cometidos ou fornecidas por outros Usuários (seus empregados, profissionais, diretores, agentes,
representantes ou empresas afiliadas) ou por terceiros; (f) por exclusão, falha de armazenamento ou falha de
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transmissão de qualquer comunicação ou conteúdo mantido pelo App Lua.Net; e/ou (g) pela capacidade para
contratar dos Usuários.
A LUA.NET também não será responsável: (a) por qualquer ato ou omissão realizado e/ou dano causado pelo
Usuário decorrente do seu acesso ao App Lua.Net; (b) pelo uso indevido que qualquer Usuário ou terceiro fizer
do App Lua.Net e/ou dos conteúdos carregados, enviados e/ou transmitidos de/para o App Lua.Net; e (c) por
falhas, impossibilidades técnicas ou indisponibilidades de quaisquer sistemas, inclusive daqueles que integram o
App Lua.Net.
A LUA.NET envidará seus melhores esforços para manter o App Lua.Net acessível de forma segura, ininterrupta
e isenta de quaisquer interrupções ou falhas. O Usuário reconhece, no entanto, que a LUA.NET não garante que
o App Lua.Net funcionará sem interrupções ou sem falhas de funcionamento. Em particular, a operação do App
Lua.Net poderá ser interrompida por razões de manutenção, atualizações ou problemas no sistema ou na rede.
A LUA.NET se exime de quaisquer responsabilidades por (a) eventos decorrentes de qualquer interrupção ou
falha de funcionamento do App Lua.Net; (b) qualquer mau funcionamento, impossibilidade de acesso ou
condições inadequadas de utilização do App Lua.Net devido a equipamentos impróprios, problemas associados
a provedores de serviços de internet, à saturação da rede da internet ou por qualquer outro motivo; e
(c) qualquer vírus que possa afetar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação
na internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos, vídeos ou áudio.
A LUA.NET não se responsabiliza por vícios ou defeitos técnicos e/ou operacionais oriundos de sistemas,
equipamentos ou de infraestrutura do Usuário ou de terceiros.
Em nenhum caso a LUA.NET será responsável por indenizar lucros cessantes ou qualquer prejuízo que o Usuário
possa sofrer devido às transações realizadas ou não realizadas no âmbito do App Lua.Net.
O Usuário deverá adotar precauções e deverá ter cautela ao realizar as transações com outros Usuários,
avaliando os riscos inerentes à contratação por meio da Internet e de um ambiente virtual como o do App
Lua.Net, considerando, ainda, que pode estar transacionando com Usuários que utilizem identidade e e/ou
informações falsas.
Caso qualquer Usuário ou qualquer terceiro inicie qualquer tipo de reclamação ou ação legal contra outro
Usuário, todos e cada um dos Usuários envolvidos nas reclamações ou ações desde já eximem de toda
responsabilidade a LUA.NET, seus sócios, administradores e profissionais.
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XIII. Remuneração da LUA.NET
13.1. Cadastro e Utilização do App Lua.Net
O cadastro do Usuário que utilizar o App Lua.Net como Comprador é gratuito.
O Usuário que desejar atuar como Vendedor poderá estar sujeito ao pagamento de um valor de assinatura pela
licença de uso do App Lua.Net, cujo valor e forma de pagamento serão indicados previamente no App Lua.Net,
se e quando aplicável.

13.2. Serviços de Gestão de Meios de Pagamento
Caso o Vendedor utilize os serviços de gestão de meios de pagamento oferecidos pela Lua.Net de acordo com
estes Termos de Uso, o Vendedor estará sujeito às taxas incidentes sobre o valor total da transação realizada,
conforme tabela vigente à época da realização da transação de pagamento, informada no App Lua.Net.
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XIV. Propriedade Intelectual

O Usuário reconhece que a LUA.NET é a única titular de todos os direitos de propriedade intelectual relativos ao
App Lua.Net, seus aplicativos e sites, direitos esses que são protegidos por lei.
O Usuário concorda e reconhece que não poderá:
© copiar, reproduzir, alterar ou modificar o App Lua.Net ou qualquer de suas páginas;
© criar produtos ou serviços derivados do App Lua.Net;
© utilizar dispositivo, software ou outro recurso que venha a interferir nas atividades e operações do App
Lua.Net;
© acessar, monitorar ou copiar qualquer conteúdo ou informação do App Lua.Net utilizando robot, spider,
scraper ou outros meios automatizados para quaisquer finalidades, sem a prévia e expressa autorização da
LUA.NET, por escrito;
© incorporar qualquer parte do App Lua.Net em qualquer outro website através de “frame”, “espelho” ou de
qualquer outra forma;
© aplicar engenharia reversa, decompilar ou desmontar o App Lua.Net, qualquer de seus aplicativos ou sites;
e/ou
© violar de qualquer outra forma e/ou, ainda, reivindicar os direitos de propriedade intelectual sobre o App
Lua.Net, a qualquer título e a qualquer tempo.
O uso comercial da expressão “LUA.NET” como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem como os
conteúdos das telas do App Lua.Net, dos programas, do “look and feel” do site “Lua.Net”, do aplicativo “Lua.Net”,
do bancos de dados decorrente da operação do App Lua.Net, das redes e dos arquivos que permitem ao Usuário
acessar e usar a suo App Lua.Net são de propriedade exclusiva da LUA.NET e estão protegidos pelas leis e tratados
internacionais de direito autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais, de modo que o Usuário
nenhum direito possui sobre quaisquer de tais itens de propriedade intelectual. O uso indevido e a reprodução
total ou parcial dos referidos conteúdos, sem a autorização da LUA.NET, são expressamente proibidos.
O App Lua.Net poderá conter links para acesso a sites de terceiros, o que não significa que esses sites sejam de
propriedade ou de responsabilidade da LUA.NET ou que sejam por ela operados. Não possuindo controle sobre
esses sites de terceiros, a LUA.NET não será responsável pelos seus conteúdos, práticas, produtos e/ou serviços
ofertados. A presença de links para outros sites não implica relação de sociedade, de supervisão, de cumplicidade
ou de solidariedade entre a LUA.NET e os terceiros titulares desses sites e de seus conteúdos.
Qualquer intromissão, tentativa ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual
e/ou as proibições estipuladas nestes Termos de Uso tornarão o responsável passível das ações legais

43 | 48
DOCS - 2139456v2

TERMOS DE USO DA PLATAFORMA LUA.NET (27/05/2019)
pertinentes, bem como das sanções aqui previstas, sendo ainda responsável pelas indenizações por eventuais
danos causados.
O Usuário reconhece expressamente que ao enviar/transmitir/carregar qualquer conteúdo para o App Lua.Net,
ele, Usuário, estará concedendo expressa autorização, gratuita, não exclusiva, irrevogável e irretratável à
LUA.NET para utilizar todos e quaisquer direitos intelectuais (inclusive autorais e conexos) patrimoniais sobre
tais conteúdos enviados/transmitidos/carregados pelo Usuário ao App Lua.Net, sob qualquer meio ou forma, a
seu exclusivo critério, sem qualquer restrição ou limitação de qualquer natureza. O Usuário declara e garante
que os conteúdos aqui mencionados não infringirão direitos de terceiros e que será detentor de todas as
autorizações eventualmente necessárias.
A LUA.NET poderá, a qualquer momento, suspender ou encerrar a Conta Lua.Net do Usuário caso a LUA.NET
identifique ou suspeite que referido Usuário tenha infringido ou violado propriedade intelectual de terceiros
e/ou qualquer disposição estabelecida nestes Termos de Uso.
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XV. Privacidade da Informação

Toda informação e todo dado cadastral do Usuário são armazenados em servidores ou meios magnéticos de alta
segurança. Salvo com relação às informações que são divulgadas no App Lua.Net, a LUA.NET adotará todas as
medidas que entender cabíveis para manter a confidencialidade e a segurança das informações sigilosas, porém,
a LUA.NET não se responsabilizará por eventuais prejuízos que sejam decorrentes da divulgação de tais
informações por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas de
segurança para acessar as informações de Usuários.
O Usuário desde já autoriza, expressamente, que seus dados cadastrais e informações sejam divulgados pela
LUA.NET a outros Usuários, Autoridades Governamentais, parceiros comerciais e quaisquer pessoas físicas ou
jurídicas que requeiram tais dados e informações sob a alegação de terem sido ou estarem sendo lesadas por tal
Usuário.
A LUA.NET colabora com as Autoridades Governamentais para garantir o cumprimento das leis, proteger a
probidade e a segurança dos sites e de seus Usuários, impedir atividades ilegais, proteger direitos de
propriedade industrial e intelectual e prevenir fraudes. Sempre que solicitado por Autoridades
Governamentais, a LUA.NET fornecerá os dados e informações sobre os Usuários (incluindo, sem limitação,
nomes, RG, CPF e endereço) e as transações realizadas pelos Usuários por meio dos serviços de gestão de
meios de pagamento oferecidos pela App Lua.Net (incluindo, sem limitação, histórico de transações e valores
transacionados).
A Política de Privacidade e Proteção de Dados da LUA.NET é parte integrante e inseparável destes Termos de
Uso, integrando-o como se todas as suas disposições estivessem aqui transcritas.
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XVI. Atualização destes Termos de Uso

A LUA.NET poderá alterar, a qualquer tempo e por qualquer razão, estes Termos de Uso, sendo que os novos
Termos de Uso entrarão em vigor 2 (dois) dias após a sua divulgação no App Lua.Net. Em caso de alteração dos
Termos de Uso, a data no topo destes Termos de Uso também será atualizada pela LUA.NET.
No prazo de 1 (um) dia contados da data da divulgação, no App Lua.Net, da nova versão destes Termos de Uso,
o Usuário deverá comunicar à LUA.NET caso não concorde com os termos alterados, devendo tal comunicação
ser feita por escrito e dirigida à LUA.NET por meio da nossa Central de Atendimento – verificando-se tal
comunicação, a Conta Lua.Net do Usuário discordante no App Lua.Net será encerrada, o vínculo contratual entre
o Usuário discordante e a LUA.NET deixará de existir, desde que não haja contas ou dívidas em aberto. Não
havendo manifestação do Usuário no prazo estipulado acima, entender-se-á que o Usuário aceitou os novos
Termos de Uso.
A LUA.NET manterá a versão atualizada destes Termos de Uso no App Lua.Net para que o Usuário possa consultálos a qualquer momento.
Lembramos que, caso os Usuários utilizem os serviços de gestão de meios de pagamento oferecidos pela
LUA.NET e a LUA.NET não consiga realizar o pagamento/liquidação dos valores devidos ao Vendedor por
qualquer motivo imputável ao Vendedor, como, por exemplo, mas sem limitação, em razão de divergências ou
inconsistências de dados cadastrais, impedimento de ordem legal, ou por qualquer outro motivo, (a) o Vendedor
ficará automaticamente constituído em mora com relação à sua obrigação de receber os recursos; (b) em razão
da mora do Vendedor os recursos não sofrerão qualquer tipo de atualização monetária ou acréscimo de juros, a
qualquer título; e (c) os recursos ficarão disponíveis para solicitação de repasse por um prazo de validade de 3
(três) anos, findo o qual se extinguirá o direito do Vendedor a recebê-los.
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XVII. Suspensão e Encerramento da Conta Lua.Net

Sem prejuízo de outras medidas, a LUA.NET poderá excluir poderá suspender ou encerrar a Conta Lua.Net do
Usuário, independentemente de qualquer aviso, a qualquer tempo e sem que a LUA.NET incorra em qualquer
ônus ou penalidade, caso:
© o Usuário descumpra qualquer disposição destes Termos de Uso, da Política de Privacidade e Proteção de
Dados e/ou de qualquer outro contrato ou documento que o Usuário tiver pactuado com a LUA.NET e/ou
com qualquer outro Usuário;
© o Usuário pratique ato fraudulento, simulado ou doloso;
© o Usuário fique inativo por mais de 6 (seis) meses;
© a LUA.NET suspeite de qualquer ilegitimidade, fraude ou qualquer outro ato contrário às disposições destes
Termos de Uso, em especial, mas sem limitação, com relação a: (a) questões relativas à idoneidade do
Usuário; (b) a legalidade das transações realizadas; e/ou (c) denúncias de outros Usuários;
© qualquer informação fornecida pelo Usuário no App Lua.Net seja incorreta, seja inverídica, esteja
desatualizada ou não possa ser verificada e/ou confirmada pela LUA.NET;
© a LUA.NET identifique ou suspeite que referido Usuário tenha infringido ou violado propriedade intelectual
de terceiros e/ou qualquer disposição estabelecida nestes Termos de Uso;
© a LUA.NET entenda, a seu exclusivo critério, que qualquer oferta do Vendedor cause ou possa causar qualquer
prejuízo a terceiros;
© o Usuário não concorde com as alterações destes Termos de Uso promovidas pela LUA.NET, conforme
previsto no capítulo Atualização destes Termos de Uso; e/ou
© o Usuário crie mais de uma Conta Lua.Net.
A suspensão ou o encerramento da Conta Lua.Net do Usuário no App Lua.Net não prejudica a adoção das ações
legais que possam decorrer da eventual configuração de ilícitos civis ou penais ou de prejuízos à LUA.NET.
Caso seja aplicada qualquer das sanções acima previstas, não poderá utilizar o App Lua.Net.
O Usuário poderá encerrar sua Conta Lua.Net, a qualquer momento e sem incorrer em quaisquer ônus, desde
que não esteja pendente de cumprimento qualquer obrigação perante a LUA.NET. Para encerramento de sua
Conta Lua.Net, o Usuário deverá entrar em contato com a LUA.NET por meio da nossa Central de Atendimento.
Caso a Conta Lua.Net do Usuário seja suspensa ou encerrada, a LUA.NET poderá, a seu critério, suspender o
acesso ou excluir (conforme o caso) toda ou qualquer informação da Conta Lua.Net do Usuário.
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XVIII. Disposições Gerais

A LUA.NET e o Usuário são contratantes independentes e nada nestes Termos de Uso deve ser interpretado
como criador de relação de consumo, vínculo empregatício, relação de representação a qualquer título, jointventure, sociedade de fato ou de direito ou consórcio entre a LUA.NET e o Usuário. Nem a LUA.NET, nem o
Usuário poderão, por força destes Termos de Uso, a qualquer tempo, assumir ou estabelecer qualquer obrigação,
fazer qualquer declaração ou dar qualquer garantia, tácita ou expressa, um em nome do outro. A contratação
estabelecida entre a LUA.NET e o Usuário, por meio destes Termos de Uso, não tem qualquer caráter de
exclusividade, de modo que a LUA.NET está livre para contratar com outros Usuários a disponibilização do App
Lua.Net e o Usuário está livre para utilizar outras plataformas virtuais de comunicação para a compra e venda de
produtos e serviços de quaisquer naturezas ou marcas, por qualquer meio.
O App Lua.Net pode permitir que o Usuário acesse, utilize ou interaja com sites, aplicativos, conteúdos, produtos
e serviços de terceiros. Ao acessar, utilizar ou interagir com sites, aplicativos, conteúdos, produtos e serviços de
terceiros de terceiros, o Usuário deverá observar os termos e as políticas de privacidade de tais terceiros,
aplicáveis a tais sites, aplicativos, conteúdos, produtos e serviços.
O exercício parcial ou o não exercício, a concessão de prazo, a tolerância, ou a omissão no exercício de qualquer
direito conferido à LUA.NET nestes Termos de Uso e/ou por lei não constituirá novação ou renúncia a tal direito,
nem prejudicará sua execução.
A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições destes Termos de Uso não implicará na nulidade ou
invalidade das demais.
Estes Termos de Uso serão regidos e interpretados de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e,
para dirimir quaisquer controvérsias que, direta ou indiretamente, daqui decorram, fica desde já eleito o Foro
da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
Em caso de dúvidas, entre em contato através de um dos canais de comunicação que fazem parte da nossa
Central de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00, e aos sábados, das 8h00 às 16h00.
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