CONTRATO PARTICULAR DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AFILIADOS
INTELECTO EDUCAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir identificadas, de um lado,
INTELECTO SOLUÇÕES INTELIGENTES, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida na Rua Turiaçu, 390, conjuntos 51 e 52, Perdizes, São Paulo/SP, CEP
05005000, inscrita no CNPJ nº 23.286.668/0001-42, e, de outro lado, pessoa física e/ou
Jurídica

identificadas

e

devidamente

cadastradas

no

site

www.intelectoeducacao.com.br/cursooab, doravante designado AFILIADO

Considerando que a Intelecto Soluções é proprietária da marca Intelecto Educação
e

dos

serviços

ofertados

no

portal

www.intelectoeducacao.com.br/cursooab,

possibilitando ao Afiliado indicar, divulgar e vender tais serviços, as partes desejam
firmar o presente Contrato de adesão ao Programa de Afiliados INTELECTO
EDUCAÇÃO.
A

aceitação

dos

termos

e

condições

gerais

de

uso

do

site

www.intelectoeducacao.com.br/cursooab e contratação de Espaço Publicitário Eletrônico
Intelecto Educação, sãos requisitos necessários e indispensáveis para participar do
presente Programa de Afiliados , o qual será regido pelas condições abaixo.

No prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados de sua afiliação, o Afiliado Pessoa
Física deverá formalizar seu cadastro como Microempreendedor Individual (MEI), com
inscrição no CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica sob os códigos n.º
73.19-0/03, 82.30-0/01, 73.19-0/02. Caso isso não aconteça, o espaço do Afiliado Pessoa
Física (escritório virtual) ficará suspenso, e a critério da Intelecto Educação, o Afiliado
poderá ser excluído deste programa de Afiliados.

OBJETO

O presente Contrato tem por objeto dispor as regras e condições que regerão o
Programa de Afiliados, bem como a aproximação entre o AFILIADO e CONSUMIDOR,
buscando orientar tal intermediação.
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O AFILIADO declara para todos os fins que:
Filiou-se ao Programa de Afiliados Intelecto Educação para promover os serviços
comercializados pela Intelecto Educação e participar do Plano de vendas da Intelecto
Educação por meio do Sistema de Marketing de Rede, recebendo de suas vendas de
forma diretas e indireta; Toda e qualquer promoção dos serviços Intelecto Educação será
de forma independente para todos os fins, inclusive fiscais, não configurando qualquer
relação de emprego, sociedade, representação comercial e franquia com a Intelecto
Soluções;
São Obrigações do AFILIADO:
Utilizar o espaço do Afiliado para promover os serviços ofertados no site
www.intelectoeducacao.com.br/cursooab de acordo com a regras e ofertas
divulgadas pela Intelecto Educação;
Não violar quaisquer direitos de propriedade industrial e intelectual da
Intelecto Educação ou de terceiros, bem como não violar direitos de
personalidades de terceiros;
Atender adequadamente os consumidores, mantendo com eles bom
relacionamento e zelando pela reputação da marca da Intelecto Educação;
Realizar os treinamentos presenciais e virtuais disponibilizados e/ou
oferecidos pela Intelecto Educação;
Manter seus dados cadastrais junto à Intelecto Educação sempre
atualizados.

ESPAÇO DO AFILIADO

A Intelecto Educação disponibilizará virtualmente o espaço do Afiliado (escritório
virtual), onde o mesmo terá acesso a diversos recursos de acordo com o seu nível de
acesso adquirido, tais como pedidos e vendas gerados pelo AFILIADO, valores de
comissões recebidas e a receber, entre outros.

O acesso ao Espaço do Afiliado (escritório virtual) se dará mediante o
preenchimento do LOGIN e senha oportunamente cadastrada pelo Afiliado.
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O Afiliado é o único responsável por todas as atividades que forem realizadas
através de sua conta (espaço do Afiliado), sendo que a Intelecto Educação não será
responsável por qualquer perda ou dano resultante de suas falhas em cumprir com as
obrigações aqui previstas.

DAS VENDAS REALIZADAS NO ESPAÇO DO AFILIADO E COMISSÕES

O Afiliado receberá o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os cursos
efetivamente comercializados/pagos.

As vendas realizadas pelo Afiliado estão sujeitas as condições de preço,
parcelamento e formas de pagamento estabelecidas pela Intelecto Educação no SITE.

Por meio deste programa de afiliados, o Afiliado receberá comissões geradas por
Venda Direta ou Indireta. Uma Venda Direta corresponde a uma compra realizada e
efetivamente paga por um cliente. Indicado pelo próprio Afiliado no Espaço do Afiliando.

E uma Venda Indireta corresponde a uma compra realizada e efetivamente PAGA
por um cliente indicado por um outro Afiliado que se cadastrou neste Programa por
indicação do Afiliado.

Os pagamentos das comissões ao Afiliado sera feito exclusivamente mediante
transferência bancária em conta de titularidade do Afiliado oportunamente informada
pelo Afiliado.
Todos os valores devidos ao AFILIADO, referentes às comissões, serão pagos no
prazo de até 7(sete) dias após o pedido de pagamento feito pelo Afiliado no espaço do
Afiliado, desde que estes valores sejam superiores ou iguais a R$ 300,00 (trezentos reais).
Que o afiliado somente poderá solicitar pagamento de comissão a partir do 30.º
(trigésimo) dia após a sua adesão ao presente programa de Afiliados. Na hipótese das
comissões apuradas serem inferiores ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), seu
pagamento ao AFILIADO será feito cumulativamente com as comissões posteriormente
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devidas e solicitadas pelo Afiliado, observado, sempre, o limite mínimo de R$ 300,00
(trezentos reais) para o pagamento.

O Afiliado se compromete a manter os dados de sua conta para recebimento de
pagamentos sempre atualizados em seu cadastro de afiliado, sob o risco de não receber
seus pagamentos caso seus dados de recebimento estejam inválidos.

Caso um AFILIADO tenha comissões a receber e não seja possível efetuar o
pagamento dessas comissões por causa de erros ou inconsistências nos dados fornecidos
pelo Afiliado para o recebimento das suas comissões, o mesmo será notificado para
corrigir seus dados pelo e-mail de contato que ele forneceu ao se cadastrar no Programa
de Afiliados e terá um prazo de 30 dias para disponibilizar em seu cadastro de Afiliado
um meio de pagamento correto de acordo com este regulamento. Para isso, o Afiliado
deverá acessar sua Área de Afiliado e alterar seus dados por meio do link "ALTERAR
DADOS". Após prazo de 30 dias, caso o Afiliado ainda não tenha fornecido em seu
cadastro de afiliado um meio correto para receber seus pagamentos, o saldo de suas
comissões a receber será registrado novamente na área restrita, até que tal situação seja
regularizada pelo Afiliado, refeito nova solicitação de pagamento. Apesar disso, o
AFILIADO poderá continuar participando do programa de afiliados e poderá receber
novos pagamentos, desde que forneça os dados corretos para recebimento em
conformidade com este regulamento.

ASPECTOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS

O presente contrato não gera qualquer vínculo ou obrigação trabalhista ou
previdenciária entre a INTELECTO EDUCAÇÃO e os Afiliados.
Que todos os tributos devidos em virtude da venda de SERVIÇOS por meio do
ESPAÇO DO AFILIADO deverão ser recolhidos na forma da legislação tributária
vigente. As partes reconhecem e aceitam que a emissão de notas fiscais pertinentes
também seguirá as regras na referida legislação tributária.
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PRAZO/RESCISÃO

Que todos os tributos devidos em virtude da venda de SERVIÇOS por meio do
ESPAÇO DO AFILIADO deverão ser recolhidos na forma da legislação tributária
vigente. As partes reconhecem e aceitam que a emissão de notas fiscais pertinentes
também seguirá as regras na referida legislação tributária.

Este Termo de Afiliados terá início na data em que o seu registro no Programa de
Afiliados for aceito pela Intelecto Educação e vigorará de acordo com o prazo estipulado
no Plano de Serviços Intelecto Educação, então contrato pelo Afiliado. Que o presente
termo poderá ser rescindido a qualquer tempo pelo Afiliado ou pela Intelecto Educação,
com ou sem motivo, através do envio de comunicação por escrito, sendo aceita como
válida a comunicação feita por e-mail.

Caso o Afiliado queira cancelar seu registro, o cancelamento será considerado
como efetivado na data de envio de comunicação.

A Intelecto Educação reserva-se no direito de, a qualquer tempo, excluir o
Afiliado do Programa de Afiliados, respeitando-se o direito às comissões decorrentes de
vendas concluídas e pagas durante a vigência do Programa de Afiliados, desde que a conta
do Afiliado não apresente qualquer comportamento suspeito de fraude e Afiliado não
tenha usado de qualquer meio que infrinja as demais políticas e regras contidas nestes
termos.
Sem prejuízo do disposto acima, a Intelecto Educação reserva-se também de a
qualquer tempo, e sem que haja a necessidade de notificação prévia, excluir, de pleno
direito, o Afiliado do Programa nas seguintes hipóteses:
em caso de utilização indevida pelo Afiliado do nome, marca, imagens,
textos,

páginas,

ainda

que

parcialmente,

do

site

do

intelectoeducacao.com.br/cursooab, sem que tal utilização tenha sido
expressamente autorizada, ou ainda que autorizada, se em desacordo com
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os limites da autorização concedida no âmbito do Programa de Afiliados,
notadamente no âmbito do manual de identidade visual;
na hipótese de o Afiliado utilizar o seu código para links, URLs, em
páginas e imagens não cadastradas e autorizadas pela Intelecto Educação;
na hipótese das transações geradas pela conta do Afiliado apresentarem
qualquer suspeita de fraude ou alto índice de reclamação dos
consumidores;
na hipótese de o Afiliado violar qualquer das políticas do Programa e do
site, e de direitos de propriedade intelectual.

As hipóteses acima constituirão infrações gravíssimas que poderão acarretar, não
apenas a imediata exclusão do Afiliado do Programa de Afiliados, bem como a retenção
das comissões eventualmente devidas para efeitos de ressarcimento e pagamento
antecipado de danos eventualmente suportados pela Intelecto Educação, sem prejuízo do
direito da Intelecto pleitear judicialmente a reparação das perdas e danos e eventuais
lucros cessantes.

RESPONSABILIDADES

Toda e qualquer reclamação, em procedimento judicial ou extrajudicial
apresentada contra a Intelecto Educação sob alegação de violação a quaisquer direitos de
terceiros ou infração a qualquer dispositivo legal ou contratual, relacionados direta ou
indiretamente ao Espaço do AFILIADO e/ou a seus conteúdos, será comunicada
imediatamente ao AFILIADO, que concorda, desde já, em assumir os gastos com a defesa
da Intelecto Educação na demanda, ou com a sua denunciação à lide, pelo TudoAcha, na
hipótese de o procedimento comportar a modalidade de intervenção, comprometendo-se,
desde já, a pagar todas as despesas relativas à demanda, incluindo custas e despesas
processuais,

bem

como

as

verbas

de

condenação,

assim

entendidas,

exemplificativamente, as correspondentes a perdas e danos, lucros cessantes,
Indenizações, sucumbência ou quaisquer outros valores que a Intelecto Educação venha
a ser condenada a pagar.
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DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
As hipóteses acima constituirão infrações gravíssimas que poderão acarretar, não
apenas a imediata exclusão do Afiliado do Programa de Afiliados, bem como a retenção
das comissões eventualmente devidas para efeitos de ressarcimento e pagamento
antecipado de danos eventualmente suportados pela Intelecto Educação, sem prejuízo do
direito da Intelecto pleitear judicialmente a reparação das perdas e danos e eventuais
lucros cessantes.

RESPONSABILIDADES

É vedada ao Afiliado a transformação ou modificação dos Materiais, obrigandose o Afiliado a não promover ou facilitar qualquer desvio de utilização do seu conteúdo,
no ambiente de seu espaço, ou a partir dele quando impossível tal evento sem a
participação do controlador do domínio, ou quando simplesmente transmitido tal
conteúdo, ou parte dele para terceiros, ou permitida ou facilitada a sua reprodução,
vedando-se, assim, qualquer modalidade de utilização não expressamente autorizada, sob
pena de incorrer em ilícitos cível e criminal, sem prejuízo da imediata exclusão do
Afiliado do Programa de Afiliados.

Faculta-se a Intelecto Educação atualizar ou promover qualquer alteração em seus
Materiais.
É expressamente vedada a transferência de quaisquer direitos ou obrigações
previstas neste Contrato pelo AFILIADO.

MODIFICAÇÕES

A Intelecto Educação reserva-se o direito de modificar quaisquer dos termos e
condições contidas neste Termo de Afiliados, a qualquer tempo, através da apresentação
de um aviso de mudança ou de um novo Termo de Afiliados no site da Intelecto Educação.
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Em caso de discordância do Afiliado quanto às modificações realizadas no Termo
de Afiliados, poderá o Afiliado rescindir este Termo de Afiliados, mediante notificação a
Intelecto Educação. nos termos já descritos acima.

Caso o Afiliado no prazo de até 24(vinte e quatro) horas da referida modificação
não questione os termos então modificados, continuando a participar do Programa de
Afiliados, isto indicará que o Afiliado aceitou todas as modificações comunicadas.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DO PROGRAMA DE AFILIADOS
O Afiliado e a Intelecto Educação são partes contratantes independentes e nenhum
dos termos deste Termo de Afiliados autoriza ou resulta na criação de qualquer sociedade,
franquia, representação de vendas ou relação de trabalho entre as partes. O Afiliado não
tem autorização para aceitar, fazer quaisquer ofertas ou de qualquer forma atuar em nome
da Intelecto Educação.

O Afiliado não poderá fazer qualquer afirmação, seja no Espaço do Afiliado ou
em qualquer outro local, que contradiga qualquer dos termos descritos nesta cláusula, ou
em qualquer outro item deste Termo de Afiliados.

DISPOSIÇÕES GERAIS
As Partes comprometem-se a zelar pela manutenção do sigilo de todos os segredos
comerciais, conhecimentos técnicos e outras informações de que venham a tomar
conhecimento em função do relacionamento de que trata o presente ajuste, não podendo
usar qualquer dessas informações confidenciais, a não ser quando expressamente
autorizadas para tanto por seu respectivo titular.

Será considerada como entregue toda e qualquer correspondência eletrônica
endereçada aos Emails do AFILIADO constante de sua ficha cadastral ou na área de
INFORMATIVOS constantes no Espaço do Afiliado (escritório virtual).
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A omissão ou tolerância das Partes, em exigir o estrito cumprimento dos termos e
condições deste Termo, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus direitos,
que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO

Todos os itens destes Termos e condições gerais de uso são regidos pelas leis
vigentes na República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à
interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro questionamento relacionado a estes
Termos e condições gerais de uso, as partes concordam em se submeter ao Foro da Cidade
de São Paulo, Capital, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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