
 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO 

 

1. Introdução 

1.1. Esta plataforma é de propriedade da empresa UGONG BRASIL 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS ME (adiante denominada “UGONG”), pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.967.871/0001-66, 
com endereço à Rua Raimunda Testoni Xavier, 28, CEP 13960-000, 
Socorro/SP. 

1.2. Qualquer pessoa, doravante denominada Usuário, que pretenda utilizar 
os serviços da UGONG deverá aceitar os Termos e Condições Gerais de 
Uso e todas as demais políticas e princípios que o regem. 

1.3. IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO: Ao acessar e navegar no site e 
plataforma UGONG (“Plataforma”), O Usuário concorda que leu 
atentamente e entendeu todos os termos e condições descritos neste 
documento e aceita expressamente todas as regras e as condições 
gerais aqui especificadas e da Política de Privacidade da UGONG. O 
Usuário declara que tem autoridade legal para aceitar e se vincular 
juridicamente a estes Termos e Condições Gerais Uso, em seu próprio 
nome. Caso NÃO concorde com todos estes termos, Você NÃO deverá 
acessar ou utilizar esta Plataforma. 

1.4. Os Termos e Condições Gerais de Uso regerão o acesso e o uso da 
Plataforma (“Termos de Uso”). Ainda, tais termos e condições 
específicas poderão ser aplicados ao regulamento, aos conteúdos, aos 
dados, aos materiais ou às informações específicas contidas ou 
disponibilizadas por esta Plataforma, estes Termos de Uso também se 
aplicam ao regulamento, aos conteúdos, aos dados, aos materiais ou às 
informações específicas que o Usuário poderá fazer download, upload, 
submeter e/ou publicar na Plataforma, ou às transações concluídas por 
intermédio desta Plataforma. 

1.5. A UGONG pode, a qualquer tempo, revisar os Termos de Uso com a 
atualização deste conteúdo. Todo e qualquer usuário é obrigado a 
cumprir integralmente os Termos de Uso que estiverem vigentes, assim, 
é de exclusiva responsabilidade do Usuário, visitar esta página 
periodicamente para estar a par das determinações relacionadas a essas 
revisões. 

1.6. A UGONG se reserva ao direito de, sem prévio aviso e 
independentemente da razão, remover qualquer conteúdo desta 
Plataforma e negar o acesso total ou parcial a esta Plataforma a 
qualquer Usuário. 

1.7. Estes Termos de Uso não geram nenhum contrato de sociedade, 
mandato, franquia, relação de trabalho nem qualquer outro tipo de 
vínculo, parceria, consórcio ou agenciamento entre o Usuário e a 
UGONG.  



 

2. O que fazemos? 

2.1. A UGONG disponibiliza uma plataforma interativa de streaming e-
commerce que viabiliza o contato direto entre Usuários Vendedores e 
Usuários interessados em adquirir os produtos que são vendidos ao vivo 
dentro da plataforma (a "Plataforma UGONG" ou "Plataforma") 

2.2. As lives e promoções divulgadas em nossa Plataforma são de 
responsabilidade exclusiva das respectivas empresas responsáveis por 
sua execução e, além de concordarem com estes Termos de Uso, 
deverão ler, concordar e seguir os Termos de Serviços Comerciais ao 
criar uma conta como pessoa jurídica. 

2.3. Portanto, a UGONG possibilita que os Usuários contatem-se e negociem 
entre si diretamente, sem intervir no contato, na negociação ou na 
efetivação dos negócios, não sendo, nesta qualidade, fornecedor de 
quaisquer produtos ou serviços anunciados por seus Usuários nos sites 
sob domínios e subdomínios ugong.com.br. 

 

3. Licença de uso da Plataforma 

3.1. Sujeito a sua concordância a todos os termos e condições deste Termos 
de Uso, A UGONG concede ao Usuário uma licença não exclusiva, 
limitada, revogável e intransferível para a utilização da Plataforma. O 
Usuário não poderá utilizar a Plataforma para nenhum outro fim diverso 
daqueles ora estabelecidos, tais como, enviar ou distribuir material ou 
informação de caráter difamatório, obsceno, discriminatório, imoral ou 
ilícito, inclusive informações de propriedade de outras pessoas ou 
empresas, bem como marcas registradas ou informações protegidas por 
direitos autorais, sem a expressa autorização do detentor desses 
direitos. Para mais informações sobre conteúdo, ver item 8 deste 
documento. 

3.2. Salvo disposição em contrário, o Usuário somente poderá baixar o 
material disponibilizado na Plataforma para os fins expressamente 
autorizados pela UGONG, sendo que não lhe é permitido distribuir, 
transmitir, utilizar ou reutilizar nenhum dos conteúdos da Plataforma 
para fins públicos ou comerciais sem uma autorização escrita da UGONG 
ou de qualquer outra parte que a UGONG julgar necessária. O Usuário 
deve manter todos os avisos indicativos de direitos autorais ou de 
propriedade no material baixado e/ou copiado. Qualquer cópia de 
material oriundo da Plataforma, para qualquer fim que seja, também 
deve incluir estes Termos de Uso. O Usuário não pode acessar ou utilizar 
a Plataforma de maneira tal que possa ou que tenha por objetivo 
danificar ou prejudicar a Plataforma da UGONG ou qualquer servidor ou 
rede subjacente à Plataforma, ou interferir na utilização ou fruição da 
Plataforma por qualquer outra pessoa. 

3.3 O acesso e uso da Plataforma requer conexão com a internet. Além 
disso, a depender da qualidade e velocidade da internet utilizada pelo 



Usuário, a Plataforma pode sofrer oscilações e apresentar instabilidades 
que poderão comprometer, em todo ou em parte, o uso adequado da 
Plataforma.  

3.4. É absolutamente vedado, sujeitando-se às sanções legais aplicáveis, o 
ato de destruir ou corromper dados e informações de outros Usuários 
e/ou da UGONG. 

 

4. Cadastro na Plataforma 

4.1. Criação da Conta 

(i) Para contratar e utilizar os serviços da Plataforma, desde assistir 
a Lives, como fazer compras online (e-commerce) e participar das 
promoções, o Usuário deverá fazer o cadastro, fornecendo seu e-
mail ou número de celular e inserindo um código de autenticação 
que a UGONG envia para o e-mail ou o celular fornecido. A 
concordância integral destes Termos e Condições Gerais de Uso 
e da Política de Privacidade é absolutamente INDISPENSÁVEL à 
utilização dos serviços prestados pela UGONG. 

(ii) A criação e o acesso à conta são gratuitos, sendo necessário para 
dar início ao cadastro os seguintes dados: (i) nome, (ii) e-mail e 
(iii) telefone ou (iv) acesso através do Gmail, Facebook ou 
Instagram. Caso o Usuário por livre e espontânea vontade opte 
por comprar algum produto será necessário informar os seguintes 
dados pessoais complementares: (i) Número do Cadastrado de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF); (ii) nome 
completo; (iii) data de nascimento; (iv) gênero; (v) e-mail; (vi) 
número de telefone fixo; e (vii) número de telefone celular; (viii) 
endereço residencial completo;   

(iii) O Usuário, com seu login e código de autenticação mencionado 
no item i, conseguirá acessar a Plataforma e poderá utilizar todos 
os serviços disponibilizados pelas empresas do grupo, declarando 
para tanto ter lido, compreendido e aceitado os respectivos 
termos e condições gerais de uso. 

(iv) Ao se cadastrar na Plataforma, o Usuário neste ato, declara que 
tem pleno conhecimento de que seu código de autenticação é 
pessoal e intransferível e assume plena e exclusiva 
responsabilidade por sua utilização, não podendo alegar, em 
nenhuma situação, prejuízo de qualquer natureza, causado em 
função de seu fornecimento a terceiros, independentemente do 
motivo, eximindo assim, a UGONG de qualquer responsabilidade 
relativa a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. 

(v) Qualquer tomada de decisão que envolva a autorização de acesso 
à conta ou o uso do login é de responsabilidade integral e 
exclusiva do Usuário titular da conta. 



(vi) Todas as operações realizadas na Plataforma após o login 
efetuado (acesso à conta com o código de autenticação) serão 
interpretadas como sendo de inteira e exclusiva responsabilidade 
do Usuário titular da conta de forma incontestável, inclusive 
aquelas derivadas do uso indevido da senha por terceiros não 
autorizados. 

(vii)  A UGONG poderá alterar os requisitos de elegibilidade para 
criação de conta a qualquer momento, sem que para isso tenha 
de fazer qualquer comunicação ou aviso prévio ao Usuário.  

(viii) Antes do cadastro, independentemente do dispositivo utilizado, o 
Usuário deverá manifestar a sua ciência e concordância com os 
termos e as condições destes Termos de Uso e da Política de 
Privacidade.  

(ix) Uma vez concluído o cadastro, uma mensagem aparecerá em sua 
tela, bem como uma mensagem de confirmação será 
encaminhada a seu e-mail, momento em que o cadastro será 
considerado finalizado com sucesso.  

(x) Durante o momento da compra, o sistema solicitará algumas 
confirmações referente aos dados pessoais já fornecidos no 
momento do cadastro, bem como informações referente aos 
dados do cartão de crédito do usuário e caso haja alguma 
instabilidade no sistema durante o ato da compra, tais dados do 
cartão de crédito ficarão armazenados em servidores de 
fornecedor contratado/homologado, o qual seguirá as normas de 
compliance e certificação de segurança exigidos pelo padrão de 
segurança de dados em cartões de pagamento, doravante 
denominado PCI-DDS.  

(xi) Os dados do cadastro possibilitarão a comunicação entre o 
Usuário e a UGONG, razão pela qual as informações fornecidas 
pelo Usuário devem ser verdadeiras, precisas, atualizadas e 
completas, conforme requerido no momento do cadastro na 
Plataforma ou da inscrição nas modalidades desejadas.  

(xii) É de responsabilidade do Usuário pela atualização de seus dados 
perante à UGONG. A UGONG não poderá ser responsabilizada por 
nenhuma falha de comunicação ou de inscrição e participação 
nas modalidades desejadas em decorrência da desatualização, 
imprecisão ou incorreção dos dados cadastrais fornecidos pelo 
Usuário.  

(xiii) A Plataforma dispõe de mecanismos de atendimento aos usuários 
para facilitar a comunicação para solução de problemas e 
eventuais conflitos entre os Usuários, funcionando como canal de 
diálogo em busca de solução consensual e por problemas de 
funcionalidade da Plataforma, tais como FAQ e e-mail: 
fernando.janeiro@ugong.com.br. Os serviços de entrega, retirada 
para troca por defeitos ou devoluções por defeitos e desistências 
serão feitas diretamente pelos Usuários Vendedores, através de 



suas regras e política de trocas, esclarecidos no momento da 
compra, sem qualquer interferência da UGONG.  

(xiv) A UGONG não se responsabiliza pelos produtos e sua qualidade, 
por isso questões referentes às características, vícios ou defeitos 
dos produtos serão de responsabilidade dos Usuários 
Vendedores, sendo que o Usuário deverá entrar em contato direto 
com tais pessoas e/ou empresas.  

 

5.  Cancelamento da Conta 

5.1. O cancelamento e exclusão da conta poderá ser solicitado a qualquer 
momento, através do acesso a plataforma no menu “Meu Perfil”. 

5.2. A UGONG reserva a si o direito de suspender temporariamente ou 
mesmo cancelar e excluir a conta, a qualquer tempo, 
independentemente de qualquer notificação prévia, nos casos de: 

(i) Criação de conta a partir de dados inconsistentes, inexatos, 
incompletos, incorretos e/ou desatualizados ou por empresas 
irregulares ou inexistentes; 

(ii) Uso da conta de forma fraudulenta, racista, preconceituosa, ilegal 
ou de qualquer forma indevida, que viole ou deixe de cumprir os 
presentes Termos e Condições Gerais de Uso, a Política de 
Privacidade ou qualquer outro documento legal da UGONG 
disponibilizado na Plataforma. 

(iii) Reclamação e/ou ordem judicial movida por terceiros, em razão 
de conduta indevida associada à conta, ou se a UGONG entender 
que qualquer atitude do Usuário tenha causado algum dano à 
UGONG e/ou a terceiros, ou tenha a potencialidade de assim o 
fazer; 

5.3.  Nenhuma das condições de cancelamento e exclusão ou suspensão da 
conta previstas nestes Termos e Condições Gerais de Uso conferem ao 
Usuário e/ou a terceiros o direito a qualquer indenização ou 
ressarcimento. 

 

6. Submissões 

6.1. Com exceção das informações pessoais (abordadas na Política de 
Privacidade), todas as lives e promoções disponibilizadas pela 
Plataforma poderão ser utilizadas pela UGONG para fim de transmissão, 
divulgação ou publicação. Fica desde já estabelecido que, em nenhuma 
hipótese, haverá transferência de direitos autorais e/ou patrimoniais 
relacionados aos componentes da referida Plataforma. 

6.2. Ao utilizar esta Plataforma, os Usuários podem fornecer, ou a UGONG 
pode coletar, uma quantidade limitada de informações sobre os 



Usuários e o uso que fizerem da Plataforma, a fim de utilizar para fins 
estatísticos e/ou criações de gráficos.  

 

7. Propriedade Intelectual 

7.1. Salvo disposição em contrário, o Usuário deve, invariavelmente, supor 
que tudo o que está na Plataforma está protegido por leis de direitos 
autorais e não deve ser utilizado de outra forma que não a estabelecida 
nestes Termos de Uso ou sem a autorização expressa, por escrito, da 
UGONG ou de qualquer outra parte que a UGONG julgar necessária. 

7.2. A UGONG NÃO GARANTE NEM DECLARA QUE OS USUÁRIOS NÃO 
VIOLARÃO DIREITOS DE TERCEIROS AO UTILIZAR O MATERIAL POSTADO 
NA PLATAFORMA, ISENTANDO-SE TOTALMENTE DE QUALQUER 
RESPONSABILIDADE. Quaisquer produtos, serviços, promoções, 
programas ou tecnologias descritas na Plataforma podem estar 
protegidas por direitos de propriedade intelectual de titularidade da 
UGONG e/ou de parceiros. Qualquer um desses direitos que não esteja 
expressamente licenciado neste documento está reservado 
exclusivamente à UGONG. 

7.3. Todas as imagens e dados, não se limitando a pessoas e/ou lugares, 
exibidas na Plataforma são de propriedade da UGONG ou utilizadas por 
ela mediante expressa autorização. Fica proibido o uso dessas imagens 
pelo Usuário da Plataforma ou por terceiros, a menos que os Termos de 
Uso ou a própria Plataforma estabeleça o contrário, de forma expressa 
e inequívoca. Qualquer uso não autorizado dessas imagens poderá violar 
leis de direitos autorais, leis de marcas comerciais, leis de privacidade e 
publicidade e outras regulamentações e estatutos aplicáveis. 

7.4. As marcas comerciais, os logos e as marcas de serviço (coletivamente 
denominadas “Marcas Comerciais”) utilizadas na Plataforma da UGONG 
são marcas registradas ou não registradas de propriedade da UGONG ou 
de outras empresas. 

7.5. Nada na Plataforma da UGONG deve ser interpretado como concessão, 
por implicação, preclusão ou de nenhuma outra maneira, de nenhuma 
licença ou direito de uso de qualquer Marca Comercial utilizada na 
Plataforma sem a permissão por escrito da UGONG ou do titular dessa 
Marca Comercial. Fica vedado o mau uso de qualquer Marca Comercial 
ou de qualquer conteúdo utilizado na Plataforma. 

7.6. A UGONG, pela administração da Plataforma, compromete-se em fazer 
cumprir, de maneira ativa, todos os direitos de propriedade intelectual, 
inclusive, se necessário for, por ações civis e criminais. 

7.7. Ao aceitar estes Termos de Uso, o Usuário declara que possui absoluto 
conhecimento sobre a proibição de coleta, armazenamento, utilização, 
transmissão, publicação, alteração ou disponibilização a terceiros de 
qualquer dado ou informação a que teve acesso em função da utilização 
da Plataforma, independentemente do pretexto ou critério. 



7.8. A UGONG não se responsabilizará por prejuízo que possa ser derivado 
da violação de qualquer dos itens mencionados nestes Termos de Uso, 
da utilização de meios indevidos, fraudulentos ou ilegais. 

7.9. O Usuário não poderá se fazer passar por outra pessoa, vender, licenciar 
ou explorar para qualquer tipo de publicidade o conteúdo da Plataforma, 
remover ou alterar quaisquer notificações de direitos autorais, marca 
d’água, restrições ou qualquer sinal, sem se limitar a estes, que remeta 
ou indique direitos exclusivos da UGONG ou de terceiros. 

7.10. Caso o Usuário considere ter suas informações utilizadas indevidamente 
por terceiros e em desacordo com os presentes Termos de Uso, por 
favor, entre em contato com a UGONG por meio do seguinte canal de 
comunicação: fernando.janeiro@ugong.com.br. Neste caso, a UGONG 
analisará a reclamação em prazo razoável e tomará as medidas que 
considerar cabíveis. 

 

8. Segurança do conteúdo 

8.1. A UGONG não é um lugar para conteúdo ou comportamento antagônico, 
explícito, falso ou enganoso, nocivo, odioso ou violento. Podemos 
remover, limitar ou bloquear a distribuição de tal conteúdo e as contas, 
indivíduos, grupos e domínios que o criam ou divulgam com base na 
quantidade de dano que ele representa. 

8.2. Estamos empenhados em apresentar ao Usuário expectativas claras e 
transparentes que sejam fáceis de entender e seguir. Se tiver dúvidas 
ou encontrar problemas na UGONG, fale conosco através do e-mail 
fernando.janeiro@ugong.com.br 

(i) Conteúdo para adultos. A UGONG não é um lugar para pornografia. 
Limitamos a distribuição ou removemos conteúdo explícito e para 
adultos, incluindo: 
 

 Imagens de fetiche 
 Descrições sexuais com riqueza de detalhes 
 Representações gráficas de atividade sexual 
 Imagens de nudez onde as poses, ângulos de câmera ou adereços 

sugiram intenção pornográfica 

A UGONG faz o possível para diferenciar entre pornografia e outros 
conteúdos para adultos. Por exemplo, o Usuário pode salvar conteúdo 
sobre saúde sexual, amamentação, mastectomias, arte, educação e 
bem-estar que tenha nudez de adultos, dado o contexto não 
pornográfico, mas podemos limitar sua distribuição para que as pessoas 
não se deparem com esse tipo de conteúdo acidentalmente. 

(ii) Exploração. A UGONG não é um lugar para exploração de pessoas ou 
animais. Removeremos ou limitaremos a distribuição de conteúdo e 
contas envolvidas em práticas que possam prejudicar pessoas ou 
animais, incluindo exploração sexual, física ou financeira. Isso inclui: 



 
 Sexualização ou exploração sexual de menores, como aliciamento, 

comentários de cunho sexual ou imagens inadequadas. Se 
encontrarmos esse tipo de conteúdo, ele será denunciado às 
autoridades competentes. 

 Imagens não consensuais, ou seja, imagens de natureza privada ou 
sexual obtidas ou publicadas sem consentimento. Inclui pornografia 
de vingança e imagens feitas por baixo da saia. 

 Serviços sexuais de adultos que podem envolver exploração sexual 
ou física ou tráfico, como câmeras de sexo e serviços de 
acompanhantes. 

 Tráfico de seres humanos, escravidão, servidão e trabalho forçado 
ou compulsório. 

 Outros tipos de exploração comercial ilegal, como o comércio de 
órgãos ou produtos feitos de restos humanos ou partes do corpo. 

 Venda de animais silvestres ou selvagens protegidos e ameaçados 
de extinção.  

 Cadáveres, partes de animais ou produtos derivados de partes de 
cães ou gatos, ou de animais silvestres e selvagens protegidos e 
ameaçados de extinção, incluindo o marfim. 

 Turismo animal irresponsável e prejudicial ou outras práticas de 
exploração, como rinhas. 
 

(iii) Atividades odiosas. A UGONG não é um lugar para conteúdo odioso 
ou para pessoas e grupos que promovam atividades odiosas. 
Limitamos a distribuição ou removemos tais conteúdos e contas, 
incluindo: 
 

 Calúnias ou estereótipos, caricaturas e generalizações com 
conotação negativa. 

 Apoio a grupos de ódio e pessoas que promovam atividades odiosas, 
preconceito e teorias da conspiração. 

 Relativização ou banalização da violência pelo fato de a vítima 
pertencer a um grupo vulnerável ou protegido. 

 Apoio à supremacia branca, restrição dos direitos das mulheres e 
outras ideias discriminatórias. 

 Teorias da conspiração baseadas no ódio e na desinformação, como 
a negação do Holocausto. 

 Negação da identidade de gênero ou orientação sexual de um 
indivíduo e apoio a terapia de conversão e programas relacionados 

 Ataques contra indivíduos, incluindo figuras públicas, pelo fato de 
pertencerem a um grupo vulnerável ou protegido. 

 Zombaria ou ataque a crenças, símbolos sagrados, movimentos ou 
instituições dos grupos protegidos ou vulneráveis identificados 
abaixo. 

Os grupos protegidos e vulneráveis incluem: pessoas agrupadas por 
suas características raciais reais ou percebidas, cor, casta, etnia, 
status de imigração, origem nacional, religião ou fé, sexo ou 



identidade de gênero, orientação sexual, deficiência ou condição 
médica. Inclui também pessoas agrupadas com base em condição 
socioeconômica, idade, peso ou tamanho, gravidez ou condição de 
veterano. 

(iv) Desinformação. A UGONG não é um lugar para informação incorreta, 
desinformação ou má informação, nem para indivíduos ou grupos 
divulgarem ou criarem esse tipo de informação. Removemos ou 
limitamos a distribuição de conteúdo falso ou enganoso que possa 
prejudicar o bem-estar, a segurança ou a confiança dos Usuários da 
UGONG ou do público, incluindo: 
 

 Afirmações de saúde sem sustentação médica que coloquem em 
risco a saúde pública e a segurança, incluindo a promoção de falsas 
curas, aconselhamento antivacinação ou desinformação sobre 
emergências de saúde pública ou segurança. 

 Conteúdo falso ou enganoso sobre indivíduos ou grupos protegidos 
que dissemine medo, ódio ou preconceito. 

 Conteúdo falso ou enganoso que incentive a transformação de 
indivíduos, grupos de pessoas, locais ou organizações em alvos de 
assédio ou violência física. 

 Teorias da conspiração. 
 Conteúdo originário de campanhas de desinformação. 
 Informações factuais que sejam publicadas ou deliberadamente 

modificadas para corroer a confiança ou infligir danos, como 
alteração ou omissão de contexto, data ou hora. 

 Conteúdo visual ou áudio produzido ou seriamente manipulado que 
desgaste a confiança ou provoque danos. 

Desinformação sobre participação cívica: 

 Conteúdo falso ou enganoso que comprometa a integridade de uma 
eleição ou impeça a participação cívica de um indivíduo ou grupo, 
incluindo o ato de registrar-se para votar, o voto e a participação 
em um censo. 

 Informações falsas ou enganosas sobre as datas, horários, locais e 
procedimento para votação ou participação no censo. 

 Conteúdo que induz os eleitores ao erro no procedimento para 
preencher e enviar uma cédula, incluindo uma cédula pelo correio 
ou um formulário de censo. 

 Informações falsas ou enganosas sobre quem pode votar ou 
participar do censo e quais informações devem ser fornecidas para 
participar. 

 Declarações falsas ou enganosas sobre quem está coletando 
informações e/ou como elas serão usadas. 

 Informações falsas ou enganosas sobre a segurança pública com o 
objetivo de dissuadir as pessoas de exercer seu direito de voto ou 
de participar em um censo. 



 Conteúdo que incentiva ou instrui os eleitores ou participantes a 
fazer uma falsa representação de si mesmos ou a participar 
ilegalmente. 

 Conteúdo aparentemente destinado a deslegitimar os resultados 
eleitorais com base em alegações falsas ou enganosas. 

 Ameaças contra locais de votação, pessoal que está trabalhando no 
censo ou na eleição, eleitores ou participantes do censo, incluindo 
intimidação de eleitores ou participantes de grupos vulneráveis ou 
protegidos.  
 

(v) Assédio e Crítica. A UGONG não é um lugar para insultar, magoar ou 
antagonizar indivíduos ou grupos de pessoas. Existem boas razões 
para expressar críticas, mas podemos limitar a distribuição ou 
remover conteúdo ofensivo para manter a UGONG um lugar positivo 
e inspirador; isso inclui: 
 

 Imagens manipuladas com intenção de degradar ou constranger. 
 Constranger pessoas por seus corpos ou histórico sexual ou 

amoroso presumido. 
 Observações sexuais sobre o corpo das pessoas e solicitações ou 

propostas de atos sexuais. 
 Críticas envolvendo xingamentos, palavrões e outras linguagens ou 

imagens ofensivas. 
 Zombar de alguém que esteja sofrendo com tristeza, luto, perda ou 

indignação. 
 

(vi) Informações privadas. Não permitimos conteúdo que revele 
informações pessoais ou confidenciais. Removemos: 
 

 Informações de identificação pessoal e do passaporte. 
 Informações de contato privado e endereços. 
 Informações de login online (nomes de usuário e senhas). 
 Fotos de pessoas privadas que elas não querem que sejam 

publicadas. 
 Histórico médico ou financeiro pessoal. 

Se o Usuário encontrar fotos ou informações indesejadas sobre si 
mesmo(a), entre em contato conosco por meio do nosso e-mail 
fernando.janeiro@ugong.com.br com o título “Denúncia de violação de 
política”. 

(vii) Autoagressão e comportamento nocivo. A UGONG não é um lugar 
para conteúdo que exiba, racionalize ou incentive o suicídio, a 
autoagressão, distúrbios alimentares ou abuso de substâncias. 
Limitaremos a distribuição ou removeremos tais conteúdos, 
incluindo: 
 

 Instruções para a pessoa se ferir. 
 Pensamentos e frases suicidas. 



 Elementos gráficos ou imagens que possam desencadear fortes 
reações ou descrições de automutilação. 

 Incentivo à autoagressão. 
 Zombaria de pessoas que se automutilam, que tentaram o suicídio 

ou que se mataram. 
 Imagens de acessórios usados para autoagressão. 
 Auto fala negativa e humor insensível sobre comportamento de 

autoagressão. 
 Pactos, desafios e ciladas suicidas. 

 
(viii) Violência explícita e ameaças. A UGONG não é um lugar para 

violência explícita ou linguagem ameaçadora. Limitamos a 
distribuição ou removemos tais conteúdos, incluindo: 
 

 Conteúdo que mostre o uso de violência. 
 Cenas perturbadoras de antes ou depois de eventos violentos. 
 Ameaças ou linguagem de apologia à violência. 

Em alguns casos, permitimos que sejam salvas imagens perturbadoras 
para fins de lembrança e defesa, mas limitamos a distribuição desse 
conteúdo em partes públicas da plataforma. 

(ix)  Agentes Violentos. A UGONG não é um lugar para conteúdo, grupos 
ou indivíduos violentos. Limitamos a distribuição ou removemos 
conteúdo e contas que incentivem, elogiem, promovam ou auxiliem 
pessoas ou grupos perigosos e suas respectivas atividades. Isso 
inclui: 
 

 Extremistas. 
 Organizações terroristas. 
 Gangues e outras organizações criminosas. 

 
(x) Mercadorias e atividades perigosas. A UGONG não é um lugar para 

venda ou troca de determinados bens regulamentados — produtos 
ou substâncias que podem causar danos quando usados, 
adulterados ou fabricados de forma irresponsável — ou para exibição 
ou incentivo de atividades perigosas. Limitamos a distribuição ou 
removemos tais conteúdos e contas, incluindo: 
 

 Indivíduos e varejistas não licenciados que oferecem para compra, 
venda ou troca álcool, tabaco, drogas e armas, incluindo armas de 
fogo e acessórios, peças ou acessórios de armas de fogo, ou 
munições. 

 Conteúdo de ou sobre farmácias online não verificadas, não 
aprovadas ou não autorizadas. 

 Ofertas, tentativas ou instruções para contornar leis e 
regulamentações de compras. 

 Instruções para a criação de substâncias letais ou tóxicas. 
 Instruções para a criação de armas letais, como bombas ou 

granadas, incluindo armas impressas em 3D. 



 Venda comercial de maconha, produtos à base de maconha e 
acessórios. 

 Venda comercial de certas armas e acessórios.  
 Brincadeiras ou desafios prejudiciais com risco de danos físicos 

iminentes ou sofrimento emocional extremo, especialmente se 
demonstrarem ou incentivarem a participação de menores. 

 
(xi) Práticas e produtos prejudiciais ou enganosos. A UGONG não é um 

lugar para práticas e produtos que possam ser prejudiciais ou 
enganosos. Limitamos a distribuição ou removemos tais conteúdos 
e contas, incluindo, entre outros: 
 

 Instruções e produtos para invadir um sistema ou violar medidas de 
segurança. 

 Jogos de azar e loterias online. 
 Documentos falsificados. 
 Produtos ou serviços que violam a privacidade. 
 Práticas financeiras exploradoras. 

 
(xii) Fazer-se passar por outra pessoa. Não permitimos contas que se 

fazem passar por qualquer pessoa ou organização, ou que 
representam falsamente sua afiliação com qualquer uma destas.  
 

(xiii) Comentários. Os comentários dentro da Plataforma devem ser 
relevantes. Podemos remover comentários que violem estes Termos, 
incluindo aqueles que contenham: 
 

 Material irrelevante ou sem propósito. 
 Spam. 
 Conteúdo sexualmente explícito. 
 Conteúdo de automutilação. 
 Desinformação. 
 Atividades odiosas. 
 Assédio ou violações de privacidade. 
 Violação de direitos autorais ou marca registrada. 

 

9. Declaração de Responsabilidade 

9.1. O Usuário assume total responsabilidade pela guarda e pela 
confidencialidade de seus dados de acesso à Plataforma, assume total 
responsabilidade por todos os atos praticados em seu nome na 
Plataforma, respondendo por qualquer violação dos Termos de Uso, bem 
como pela violação de direitos de terceiros, especialmente propriedade 
intelectual e direitos de nome e imagem. 

9.2. O uso indevido, pelo Usuário, de quaisquer informações, instrumentos, 
materiais, serviços e funcionalidades da Plataforma, para quaisquer que 
sejam os fins, será de sua inteira responsabilidade, inclusive eventuais 
lesões a direitos próprios e/ou de terceiros. 



9.3. O Usuário assume total responsabilidade por todas as obrigações 
perante terceiros decorrentes da utilização indevida da Plataforma, 
incluindo contratuais, tributárias, civis, criminais e passivas regulatórias, 
concordando em indenizar a UGONG por quaisquer custos, despesas ou 
passivos incorridos e quaisquer reivindicações ou ações judiciais que 
venham a ser propostas contra a UGONG em consequência da má 
utilização dos Serviços ou qualquer conteúdo da Plataforma. 

9.4. O Usuário concorda em cumprir todas as leis internacionais e nacionais 
vigentes que podem se aplicar à Plataforma e que as informações 
fornecidas em relação à Plataforma não se destinam à distribuição ou 
uso por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país 
onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamento ou que 
submeteria a UGONG a qualquer requisito de registro dentro de tal 
jurisdição ou país. 

9.4. A UGONG se responsabiliza pela Plataforma, organização da live, 
cadastro e a intermediação dos meios que possibilitem a compra de 
produtos. Preços, produtos e ofertas são de responsabilidade única e 
exclusiva dos Usuários Vendedores. A UGONG não se responsabiliza por 
nenhum dano supostamente decorrente do uso indevido da Plataforma 
ou da má prestação de serviço pelos Usuários Vendedores, promoções 
ou cash back (modalidade de descontos que consiste em devolver para 
o consumidor parte do valor pago em compras), podendo, a seu 
exclusivo critério e a qualquer momento, realizar modificações nas 
regras de uso. 

9.5. Dessa forma, o Usuário expressamente concorda que a UGONG não 
poderá ser questionada sobre eventuais modificações, suspensões ou 
descontinuidades do site e dos serviços ali colocados à disposição. 

9.6. A UGONG é responsável e obriga-se a respeitar e cumprir integralmente 
as condições estabelecidas nestes Termos de Uso e Política de 
Privacidade; 

9.7. A UGONG não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento 
técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, aplicativos, 
servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou 
software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou 
transmissões para o correto processamento das informações, incluindo, 
mas não se limitando a, transmissão imprecisa de informações ou falha 
da UGONG em recebê-las, em razão de problemas técnicos, 
congestionamento na Internet, vírus, falha de programação (bugs) ou 
violação por terceiros (hackers). 

9.8. A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA CORRERÁ POR CONTA E RISCO DO 
USUÁRIO. SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTES 
TERMOS DE USO, A PLATAFORMA É FORNECIDA “NO ESTADO EM QUE 
SE ENCONTRA” E “CONFORME DISPONÍVEL” E NA MEDIDA MÁXIMA 
PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM EXCLUSÃO DE 
QUAISQUER DECLARAÇÕES E GARANTIAS, EXPRESSAS, TÁCITAS OU 
LEGAIS, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO A USO 



OU FIM GENÉRICO OU ESPECÍFICO, NÃO VIOLAÇÃO OU GARANTIA DE 
SERVIÇOS ININTERRUPTOS, FICANDO TODAS ELAS NESTE ATO 
EXPRESSAMENTE DISPENSADAS. 

9.9. A UGONG está comprometida com a segurança dos dados dos Usuários, 
bem como trabalha constantemente para que a Plataforma funcione 
sempre adequadamente para as funcionalidades que ela foi 
disponibilizada. Assim, considerando o atual desenvolvimento da 
tecnologia, não podemos garantir que a Plataforma atenderá as 
necessidades e expectativas do Usuário quando estas forem diferentes 
das funcionalidades descritas da Plataforma. Além disso, não é possível 
garantir que a plataforma nunca apresentará interrupções ou que ela 
sempre será tempestiva, segura ou livre de erros. Ademais, é importante 
destacar que as lives e promoções e oferta de produtos divulgados na 
Plataforma podem depender da atuação de terceiros (como, por 
exemplo, as marcas das empresas participantes), bem como do uso de 
dispositivos e recursos tecnológicos adequados (como computadores, 
smartphones, tablets e acesso à Internet). Assim, a UGONG não poderá 
ser responsabilizada nem garantir: 

i. Que a realização de inscrição em alguma live ou promoção pela 
Plataforma garantirá a participação do Usuário, assim como que 
o Usuário não será desclassificado ou que terá êxito em alguma 
promoção; 

ii. Que o Usuário terá garantido qualquer resultado, orientação, 
recomendação ou informação com a utilização da Plataforma; 

iii. Que os dispositivos utilizados pelo Usuário, não fornecidos pela 
UGONG, para utilização da Plataforma (tais como computadores, 
tablets e smartphones) são adequados ou livres de erros; 

iv. A utilização ou impossibilidade de utilizar a Plataforma, inclusive, 
em particular, atrasos, interrupções, erros, interferência e 
suspensão de comunicações, omissões, cavalos de troia, vírus, 
“bugs” e danos e/ou mau funcionamento; 

v. Que nunca ocorrerão atrasos ou bloqueios de utilização 
acarretados por deficiências ou sobrecargas da Internet ou em 
outros sistemas eletrônicos; 

vi. Que não haverá suspensão, mau funcionamento ou utilização não 
autorizada dos servidores nos quais a Plataforma estiver 
hospedada; 

vii. Não haverá atrasos, interrupção, funcionamento incorreto ou mau 
funcionamento dos sistemas e outras redes conectados à 
Plataforma; ou 

viii. Que não ocorrerão ações ilícitas de terceiros. 

 

9.10. Considerando as informações acima, a UGONG se compromete a envidar 
seus melhores esforços para que não ocorram problemas com a 



Plataforma e, consequentemente, evitar que o Usuário venha a ter algum 
prejuízo. Caso ocorra alguma situação nesse sentido, o que trabalhamos 
para buscar evitar, é importante que o Usuário saiba que a UGONG não 
se esquivará de suas responsabilidades quando elas existirem. Porém, 
também é importante que o Usuário saiba que há limites de 
responsabilidades, conforme previsto neste documento e em lei, e, caso 
sejam ultrapassados, a UGONG não pode ser responsabilizada. POR ESSA 
RAZÃO, A UGONG NÃO REEMBOLSARÁ, RESSARCIRÁ OU INDENIZARÁ 
NENHUMA PESSOA QUE UTILIZE A PLATAFORMA E/OU TERCEIROS A 
RESPEITO DE QUAISQUER OUTRAS DISPOSIÇÕES QUE NÃO AS AQUI 
PREVISTAS ORIGINALMENTE. 

9.11. A UGONG em hipótese alguma poderá ser responsabilizada por 
quaisquer negociações, contratações e/ou relações de qualquer 
natureza envolvendo o Usuário e um dos parceiros, fornecedores de 
cash back, os promotores de promoções, afastando quaisquer 
responsabilidades quanto aos produtos e serviços, defeitos, garantias 
etc.  

9.12. A UGONG somente poderá ser responsabilizada civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites 
técnicos dos Serviços e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível 
o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições 
legais em contrário, nos termos do Art. 19, da Lei nº 12.965/2014. 

9.13. A UGONG poderá ceder esta relação contratual ou os direitos dela 
derivados a qualquer das empresas componentes do grupo econômico 
do qual faz parte, a seu exclusivo critério. 

10. Foro e Legislação Aplicável 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para solucionar quaisquer controvérsias oriundas do presente 
instrumento. Qualquer disputa que eventualmente possa surgir em 
virtude do presente documento será regulada pela Legislação Brasileira 
em vigor. 

10.2. A UGONG é uma empresa sediada no Brasil e qualquer informação ou 
conteúdo referentes a ela.  

10.2. Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações a respeito dos presentes 
Termos de Uso e/ou da Política de Privacidade poderão ser dirigidas ao 
e-mail: fernando.janeiro@ugong.com.br. 

11. Disposições Gerais 

11.1. Independência entre as cláusulas. Se, por qualquer razão, qualquer 
disposição dos Termos de Uso for considerada inválida, ilegal ou 
inexequível, tal disposição deverá ser desconsiderada apenas na 
extensão de sua efetiva abrangência, mantendo-se a validade, legalidade 
e exequibilidade das demais disposições dos Termos de Uso, que não 
serão afetadas ou comprometidas de maneira alguma. 



11.2. Tolerância e ausência de renúncia ou novação. Nenhum atraso ou 
omissão da UGONG no exercício de qualquer de seus direitos ocorridos 
em qualquer descumprimento ou inadimplência por parte do Usuário em 
relação a qualquer um dos termos e condições deste Acordo prejudicará 
qualquer direito ou será interpretado como uma renúncia, e uma 
renúncia por nós de qualquer um das obrigações,  condições ou acordos 
aos quais o Usuário está sujeito não será interpretada como uma 
renúncia de qualquer outra violação de qualquer outra obrigação, 
condição ou acordo aqui estabelecidos. Nenhuma renúncia será 
obrigatória para a UGONG a menos que seja feita em uma escrita 
expressa e assinada por nós. 

11.3. Acordo integral. Exceto de maneira expressamente prevista neste 
documento, este Termos de Uso estabelece todo o acordo entre a 
UGONG e o Usuário com relação às questões nele acordadas, e prevalece 
sobre todas as promessas, negociações, discussões, correspondências 
e/ou representações anteriores e entendimentos anteriores, escritas ou 
orais. 

 

 


