
ADITIVO DO TERMO DE USO 

 

Este documento representa um aditivo aos Termos e condições gerais já aceitos 

pelo usuário quando do inicio da utilização do sistema "AppBeleza"/”AppBarber”, 

desenvolvido pela empresa StarApp Sistemas Ltda., doravante denominada 

apenas StarApp, sendo mantidos todos os termos e condições anteriormente 

firmados. 

 

O presente aditivo tem como objeto o pacote de pagamento on-line através do 

aplicativo administrado pela StarApp. 

 

• O cliente deverá informar e manter atualizados, no seu cadastro junto à 

StarApp seus dados, os meios por ele admitidos para o pagamento dos 

usuários, optando pelo pagamento on-line através do aplicativo 

administrado pela StarApp. 

• O pagamento dos serviços agendados por meio do aplicativo administrado 

pela StarApp será realizado pelo usuário por meio de cartão de crédito 

mediante sistema eletrônico de pagamentos mantido por instituições de 

pagamento (pagar.me) em parceria com a StarApp. 

• Os valores recebidos ficarão disponíveis para consulta para o administrador 

do estabelecimento no portal de acesso via link sistema.appbarber.com.br 

(para o sistema AppBarber) e sistema.appbeleza.com.br (para o sistema 

AppBeleza), na opção Pagamento On-line, do Perfil do Estabelecimento. 

• O prazo para pagamento/repasse dos valores decorrentes do pagamento 

on-line através do aplicativo administrado pela StarApp será de 30 dias+ 1 

(da mesma forma que ocorre os pagamentos mediante cartão de crédito no 

estabelecimento do cliente), mediante depósito/transferência bancária em 

conta informada pelo cliente, descontadas as taxas anteriormente. 

• Pela utilização do pagamento on-line através do aplicativo administrado 

pela StarApp será cobrada uma taxa de 4% (quatro por cento) que engloba 

todas as taxas de cartão de crédito, e de sistemas, para valores pagos de 

forma a vista – em 1 (uma) parcela. 



• Pela utilização do pagamento on-line através do aplicativo administrado 

pela StarApp será cobrada uma taxa de 5% (cinco por cento) que engloba 

todas as taxas de cartão de crédito, e de sistemas, para valores pagos de 

forma parcelada, sendo no mínimo 2 (duas) parcelas e no máximo 12 (doze) 

parcelas iguais. Cada parcela terá o prazo de 30 dias + 1 dia, para 

pagamento/repasse dos valores decorrentes de compras parceladas dentro 

do aplicativo. 

• Deverá o cliente manter atualizado no cadastro junto à StarApp os dados 

bancários. O cliente se compromete com a autenticidade dos dados 

adicionados e/ou atualizados. 

• Caso o estabelecimento opte por adiantar o pagamento dos valores pagos 

on-line através do aplicativo administrado pela StarApp será cobrada uma 

taxa extra pelo cartão de crédito e pelo sistema pagar.me, a qual poderá ser 

solicitada junto ao setor administrativo da StarApp. As taxas de 

antecipação dependerão do período e montante de valores a ser antecipado, 

podendo sofrer variação de acordo com esse fator. 

• Ao realizar a transferência de um valor disponível pela operadora de cartão 

de crédito, o sistema pagar.me efetua a cobrança de R$ 3,67 referente ao 

TED (Transferência Eletrônica Disponível). Isso se dará para cada 

transferência realizada para a conta bancária cadastrada. 

• A StarApp se compromete em manter sigilo bancário quanto aos dados dos 

clientes, sob as penas da lei. 

• Não será considerado quebra do sigilo bancário a informação dos valores 

creditados aos clientes, por força de declaração/informação ao fisco. 

• Os valores dos serviços ofertados pelos clientes são de sua 

responsabilidade, sendo livres para estipular o preço que lhe convir, salvo 

devidas exceções por análise de risco realizada pela StaApp, que pode 

limitar um valor máximo para pagamento online no Estabelecimento. Caso 

a StarApp e/ou a operadora Pagarme identificar uma possível transação 

suspeita de fraude, possível chargeback ou que se caracterize empréstimo 

bancário, ela poderá imediatamente cancelar e/ou pausar a funcionalidade 

de pagamento online do Estabelecimento como também realizar o estorno 



do valor da transação, sem autorização do Estabelecimento, mas com a 

devida comunicação ao mesmo. 

• Não será realizado devolução do valor de pagamento on-line através do 

aplicativo administrado pela StarApp, de modo que em caso de ausência ou 

cancelamento do serviço após a efetivação do pagamento on-line pelo 

usuário do aplicativo, o valor constante no aplicativo administrado pela 

StarApp, referente ao serviço não utilizado será creditado a conta do 

usuário para atendimento futuro no estabelecimento do cliente. 

• A StarApp não será responsabilizada pela falta ou atraso do repasse em 

virtude de: 

1. Quaisquer problemas na conta do cliente que não tenham sido 

diretamente causados pela StarApp; 

2. Falhas no sistema de pagamento eletrônico disponibilizado por terceiros; 

3. Caso fortuito ou força maior; 

4. Quaisquer problemas decorrentes de ação ou omissão do cliente 

 

• O cliente se compromete a aceitar os termos de uso das empresas 

especializadas em serviços financeiros que ofereçam o sistema eletrônico 

de pagamentos pelo próprio APLICATIVO em parceria com a StarApp. 

• A StarApp se compromete a não se apropriar de quaisquer valores de 

titularidade do cliente aos quais não faça jus por estes TERMOS DE USO. 

• Todos os itens deste Termo estão regidos pelas leis vigentes na República 

Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à sua interpretação 

e cumprimento, as partes se submeterão ao Foro da Comarca de Chapecó, 

Santa Catarina, Brasil. 

 


