CONTRATO DE CONSULTOR E/OU EMPREENDEDOR INDEPENDENTE
- TV BANK Pelo presente instrumento,
BANKTV LTDA, com sede na Rua Vieira de Morais, 2110, 2 andar, São Paulo, SP - Brasil, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 35.581.706/0001-79, doravante denominada simplesmente “TV BANK”, e o
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE qualificado junto ao sistema de venda diretas e modelo de negócio da
TV BANK, conforme Termo de Cadastro e Adesão de EMPREENDEDORINDEPENDENTE, doravante
denominado EMPREENDEDOR INDEPENDENTE tem entre si justo e contratado do presente

Considerando que:
A TV BANK é uma empresa brasileira que atua no ramo comercial de vendas diretas de serviços de
administração de recebíveis, venda de POS e outros sistemas e equipamentos afins;
ATV BANK, em atendimento as normas coletivas e regras gerais da categoria dos consultores, promotores
e gestores de venda direta do CNPM (Conselho Nacional dos Profissionais de Multinível, do sindicato
da categoria, inscrito no CNPJ 62.811.096/0001-25), desenvolveu um Plano de Distribuição de seus
produtos e serviços (“Produtos e Serviços”), no qual ao EMPREENDEDOR INDEPENDENTE é concedido o
direito de realizar a distribuição ou revenda dos produtos da TV BANK;
Resolvem as partes celebrar o presente Contrato de Consultor e/ou Empreendedor Independente
(“Contrato”), de natureza estritamente autônoma, independente, civil e empresarial, que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:
OBJETO
1.
Pelo presente Contrato, o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE expressamente e sem quaisquer
ressalvas adere ao Plano de Comercialização e Promoção dos Produtos e Serviços TV BANK, passando
assim a participar da Rede TV BANK, sendo a este concedido o direito de comercialização e marketing dos
Produtos e Serviços,em caráter não exclusivo, com atuação em absoluto estado de autonomia e sem
qualquer subordinação laboral entre as partes, sem imposição de rotinas, metas, regularidade,
habitualidade ou hierarquia.
1.1.
Durante todo seu relacionamento junto à Rede TV BANK, o EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE deverá utilizar o escritório virtual como meio oficial para o acesso às ferramentas,
relacionamento entre partes, consultas, trocas de informações, solicitações, e tantas quantas sejam
as opções que estejam disponíveis e/ou venham a ser disponibilizadas pela TV BANK, acessando
seu escritório virtual com login e senha, pessoais e intransferíveis.
1.2.
Enquanto mantiver situação válida e ativa dento do Plano de Comercialização e de
Promoção dos Produtos e Serviços TV BANK, o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE terá o direito
de adquirir para revenda, distribuição ou uso próprio todos os produtos e serviços comercializados
pela TV BANK, sendo o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE o único e exclusivo responsável pela
obtenção de qualquer ganho e/ou renda pelo exercício da distribuição ora contratada.
1.3.
A TV BANK poderá fornecer ao EMPREENDEDOR INDEPENDENTE informações e
serviços com vistas a contribuir para o desenvolvimento da Rede TV BANK, inclusive fornecendo
acesso a seu portal virtual para acesso e acompanhamento remoto de seu fluxo e desenvolvimento
da Distribuição Independente e Venda Direta.
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1.4.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE declara reconhecer, conhecer e aceitar que o
presente instrumento foi negociado e firmado sem qualquer garantia de expectativas, crenças e
previsões de eventos ou resultados futuros, ou de garantia de vendas e/ou de faturamento ou
mesmo de promessa de faturamento e receitas por parte da TV BANK.
1.5.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, em suas atividades quotidianas e para fins de
relacionamento com a TV BANK e com seus clientes e consumidores, deverá considerar os
impactos fiscais, tributários e logísticos decorrentes da sua distribuição independente, devendo o
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE emitir o documento fiscal hábil para o devido trâmite das
mercadorias e recebimento dos valores, EM PLENA CONSONÂNCIA ÀS NORMAS COLETIVAS E
DIRETRIZES BAIXADAS PELO CNPM (Conselho Nacional dos Profissionais de Multinível, do
sindicato da categoria, inscrito no CNPJ 62.811.096/0001-25).
AQUISIÇÃO DE KIT INICIAL ou COMPRA DE PACK INICIAL
2.
Não há kit inicial para o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE realizar seu cadastro e efetuar suas
compras e/ou divulgação e comercialização de serviços, já se tornando um EMPREENDEDOR, podendo
fazer parte do bônus inerente ao (Combo Consultor Wallet) que não exige graduações.
2.1. O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE declara ciência ao plano de compensação do presente
negócio, cujas regras, inclusive de código de ética, são consideradas como parte anexa e integrante
deste contrato.
CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO
3.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE tem completa e inequívoca ciência de que constitui
condição essencial para a vigência e validade do presente Contrato de Consultor Independente a aceitação
e prévia concordância digital do Termo de Credenciamento de EMPREENDEDOR Independente à Rede TV
BANK, com a concomitante aceitação dos Termos e Condições para Cadastro e Adesão à Rede TV BANK
e das normas previstas no Código de Ética da Rede.
3.1.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE é um empreendedor totalmente autônomo e
independente em relação à TV BANK, não possuindo legitimidade jurídica nem autoridade para
assumir qualquer obrigação em nome da TV BANK perante terceiros. As atividades do
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE têm como base a autonomia da vontade, independência
hierárquica e a liberdade na determinação seu horário, bem com modo de realização das atividades
profissionais conforme padrões pessoais, sem interferência e/ou ingerência por parte da TV BANK.
3.2.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, considerando sua total independência da TV
BANK, tem pleno conhecimento e ciência, sem ressalvas, de que é o único responsável por toda e
qualquer transação, serviços ou negociações que propuser, ofertar, circular, executar, mantiver ou
firmar com terceiros, a qualquer tempo, razão, modo ou pretexto.
3.3.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE é total e inequivocamente o único responsável por
suas despesas, especialmente, mas não se limitando a, aquelas decorrentes de sua atividade,
inclusas obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, logísticas (escritório, telefone, internet,
materiais e meios de comunicação), dentre outras
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PRAZO
4.
O presente Contrato é firmado entre as partes por prazo indeterminado, considerando a relação
quebrada quando o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE não efetuar movimentação dentro de 6 (Seis)
Meses, dando o direito de a empresa CESSAR seu cadastro, realizando a COMPRESSÂO DINAMICA
INTELIGENTE, onde seus cadastros são automaticamente ligados ao cadastro acima (UP LINE).
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.
Dentre outras fixadas no presente instrumento, constituem obrigações do EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE:
a)
atuar de forma autônoma e sem qualquer subordinação entre si e a TV BANK, devendo
buscar as informações necessárias para o correto e estrito desenvolvimento de suas atividades de
vendas e distribuição;
b)
responsabilizar-se, bem como manter regular disponibilidade econômica suficiente para
satisfazer suas obrigações para com o Poder Público e também para com seus colaboradores,
empregados e parceiros, especialmente no tocante às suas obrigações fiscais, previdenciárias e
trabalhistas;
c)
cumprir o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho de
menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e de menores de 16 anos em
qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 anos, bem como cumprir o
disposto no Código Penal Brasileiro, que proíbe o trabalho escravo ou análogo, sob pena de
rescisão contratual;
d)
observar, durante a vigência do presente Contrato: (i) as normas federais, estaduais e
municipais; (ii) as normas técnicas e de segurança aplicáveis; (iii) os preceitos de cunho éticoprofissionais; (iv) as normas que disciplinam os direitos de propriedade intelectual, de personalidade
e de sigilo; (v) as normas e políticas de preservação ambiental; e (vi) as normas e políticas
relacionadas à responsabilidade social das empresas e aos direitos sociais constitucionais e, em
especial, as regras relativas à vedação ao trabalho forçado e ao trabalho infantil, sendo responsável
pelas infrações a que der causa;
e)
manter atualizadas e renovar, no curso do contrato, todas as eventuais licenças,
autorizações e registros exigidos para o exercício das atividades que representam suas atividades e
seus objetivos sociais e que integrem, em parte e/ou no todo, o objeto da presente contratação,
devendo exibir tais comprovações, sempre que solicitadas pela TV BANK;
f)
responsabilizar-se pela manutenção de sua idoneidade e probidade financeira necessárias
para a operacionalização da presente contratação;
g)
manter o mais rigoroso sigilo de toda e qualquer informação que tiver acesso por força do
presente contrato, enquanto em vigor e após o seu encerramento, não podendo, divulgá-las, revelálas ou reproduzi-las a terceiros estranhos a esta contratação, exceto por força de atos do Poder
Público, aceitando, também, que os materiais ou informações desenvolvidas em decorrência deste
Contrato não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização da
TV BANK, considerando que o fato do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE ter acesso a
informações e documentos estratégicos da empresa;
h)
avaliar e buscar selecionar e contratar fornecedores e prestadores de serviços baseando-se
em critérios estritamente legais e técnicos de qualidade perfil ético em suas práticas de gestão e de
responsabilidade social e ambiental, recusando práticas de concorrência desleal, trabalho infantil,
trabalho escravo, trabalho forçado ou compulsório, dentre outras práticas contrárias aos princípios e
institutos legais vigentes no Brasil e no Mercosul.
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i)
estabelecer políticas de equidade de gênero e acessibilidade, com oportunidades iguais
para todos, independentemente de sexo, cor, religião, deficiência, estado civil, orientação sexual,
situação familiar, idade ou qualquer outra condição;
j)
promover ações voltadas para a qualidade de vida dos seus eventuais colaboradores,
assegurando condições para que possam exercer de forma saudável suas atividades;
k)
promover benefícios voltados aos dependentes dos seus eventuais colaboradores
reconhecidos pelas empresas, favorecendo a tranqüilidade e o equilíbrio emocional necessários ao
seu pleno desenvolvimento profissional;
l)
incentivar práticas de gestão que estimulem a responsabilidade social e condutas éticas de
negociação entre as empresas e as entidades representativas dos empregados;
m)
remunerar e dirigir o trabalho realizado por seus colaboradores, empregados e associados,
sendo que tais pessoas não são e não estão subordinados ao poder diretivo, técnico e disciplinar da
TV BANK.
6.

São obrigações da TV BANK em função da presente contratação:
a)
fornecer os Produtos e Know-how de Serviços de acordo com os padrões de qualidade da
marca e de acordo com as normas técnicas e marcos regulatórios que eventualmente recaiam
sobre qualquer dos Produtos;
b)
observar, durante a vigência do presente Contrato: (i) as normas federais, estaduais e
municipais; (ii) as normas técnicas e de segurança aplicáveis; (iii) os preceitos de cunho éticoprofissionais; (iv) as normas que disciplinam os direitos de propriedade intelectual, de personalidade
e de sigilo; (v) as normas e políticas de preservação ambiental; e (vi) as normas e políticas
relacionadas à responsabilidade social das empresas e aos direitos sociais constitucionais e, em
especial, as regras relativas à vedação ao trabalho forçado e ao trabalho infantil, sendo responsável
pelas infrações a que der causa;
c)
responsabilizar-se pela manutenção de sua idoneidade e probidade financeira necessárias
para a operacionalização da presente contratação.

7. É expressamente vedado às partes, sem que para tanto esteja previamente autorizada por escrito,
contrair em nome da outra qualquer tipo empréstimo ou assumir em seu nome qualquer obrigação que
implique na outorga de garantias.
8. As partes deverão manter e preservar, durante a vigência do presente contrato, registros contábeis
completos e acurados, prestando uma à outra toda e qualquer informação solicitada, para verificação do
cumprimento dos termos deste contrato.

DIREITOS DO EMPREENDEDOR INDEPENDENTE
9. Por força do presente instrumento e enquanto este for vigente e o EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE estiver em situação regular com suas obrigações perante a TV BANK, o
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE terá assegurado direito de:
a)
comprar para revenda, distribuição ou uso pessoal os Produtos disponíveis da TV
BANK, devendo os pagamentos dos Produtos serem realizados à vista, ressalvadas as
hipóteses de condições especiais à Rede e/ou de negociações específicas mantidas entre o
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE e a TV BANK;
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b)
participar de forma opcional, facultativa e gratuita, a seu exclusivo critério, do Plano de
Compensação TV BANK, condicionado à formal aceitação do Termo de Adesão ao Plano de
Compensação TV BANK e ao cumprimento de seus critérios de elegibilidade;
c)

receber periodicamente os materiais digitais e demais comunicações da TV BANK;

d)
participar do suporte, serviço, treinamento, funções motivacionais e de reconhecimento
patrocinados pela TV BANK, desde que cumpridos os critérios de elegibilidade para tanto e
pagos os custos eventualmente existentes para tanto;
e)
participar de concursos e programas promocionais e de incentivo promovidos pela TV
BANK desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estipulados para cada evento.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
10.
As partes concordam que para viabilizar a correta execução do presente contrato a TV BANK
fornece ao EMPREENDEDOR INDEPENDENTE uma série de Informações Confidenciais relativas a seus
Produtos e Serviços, modelo de negócio, know-how, parceiros comerciais, Rede, entre outros, informações
estas que deverão permanecer confidenciais e somente poderão ser utilizadas para as finalidades previstas
no presente instrumento, sendo vedada sua divulgação e/ou utilização para finalidades diversas do objeto
do presente Contrato.
10.1 Nenhum terceiro poderá ter acesso ou ser beneficiado, direta ou indiretamente, pela
divulgação ou utilização das Informações Confidenciais reveladas ao EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE, competindo a este a manutenção do resguardo e sigilo de tais informações com
relação a terceiros, sendo-lhe vedada a divulgação, salvo autorização expressa da TV BANK.
10.2. O dever de sigilo e confidencialidade vigorará durante o prazo de vigência do presente
Contrato e, ainda, pelo prazo de 2 (dois)anos posteriores à data de rescisão e/ou término,por
qualquer motivo que seja.
NÃO CONCORRÊNCIA
11.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE não poderá, direta ou indiretamente,no Brasil ou no exterior,
estruturar um conceito de negócio concorrente com modelo de operação e/ou gestão similares aos da TV
BANK utilizando-se do know how e da sistemática apresentada e introduzida pela TV BANK por meio do
presente relacionamento. O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE não poderá,direta ou indiretamente,no
Brasil ou no exterior, utilizar-se de informações confidenciais, dados técnicos,planos para desenvolvimento
futuro, estratégias, previsões, know-how, segredos comerciais, pesquisa, projetos,formato e estrutura de
vendas, métodos de captação de clientela e tudo o que envolva as atividades da TV BANK, inclusive seu
padrão de venda, promoção de venda e/ou modelo de comercialização. Estes impedimentos são válidos
durante o prazo da presente contratação e pelo prazo de 2 (dois) anos posteriores à data de rescisão e/ou
término, por qualquer motivo que seja.
11.1. As partes aceitam e concordam que todas as restrições impostas pelo presente contrato são
válidas, eficazes e oponíveis em todo o território brasileiro e no território dos demais países nos quais
a TV BANK comprovadamente mantiver operações e são necessárias e fundamentais para a
proteção das marcas, do know-how, do fundo de comércio associado, e de outros direitos e
interesses da TV BANK em função do projeto de longo prazo idealizado, de toda a estruturação dos
canais de venda e comercialização desenvolvidos, declarando e aceitando, as partes, ainda, que
todas essas restrições são razoáveis e válidas.
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11.2.
As obrigações de não-concorrência implicam em obrigação do EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE de se abster de prática que induza desvio, direto e/ou indireto, de clientela,
consumidores, demais empreendedores independentes e público uma da outra, bem como do acervo
dos produtos e artigos comercializados ou do mix da TV BANK, sendo, ainda, que tais obrigações
visam a proteção de técnicas de manutenção e captação de clientela, assim como de preservação de
Informações Confidenciais e segredos comerciais das partes, fundamentais ao sucesso do negócio.
11.3.
A divulgação, exploração ou utilização por parte do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE,
sem autorização da TV BANK, de conhecimentos, dados e/ou Informações Confidenciais, utilizáveis
na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento
público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso por meio da presente
relação contratual, mesmo após o término do contrato, implica em violação expressa do previsto no
art. 195, incisos III, XI e XII, da Lei nº 9.279/96, e também de outros dispositivos legais que protegem
a propriedade industrial e vedam a concorrência desleal.
RESPONSABILIDADES
12.
Pelo presente instrumento, as partes não assumem qualquer forma, espécie ou modo de
subordinação e dependência que possa caracterizar a existência de vínculo trabalhista, sendo o vínculo
entre as partes apenas e tão somente aquele expressamente acordado através deste Contrato de
Distribuição Independente e Venda Direta, não se responsabilizando a TV BANK, sob nenhum aspecto, por
quaisquer obrigações de pagamento das remunerações devidas aos funcionários, empregados,
colaboradores e/ou parceiros do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE.
13.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE assume a integral responsabilidade pelo pagamento das
remunerações devidas a seus funcionários, pelo recolhimento de todas as contribuições e tributos
incidentes, bem como pelo cumprimento da legislação social, trabalhista, previdenciária e securitária
aplicável. Igualmente, a TV BANK assume integral responsabilidade pelo pagamento das remunerações
devidas a seus funcionários ,pelo recolhimento de todas as contribuições e tributos incidentes, em como
pelo cumprimento da legislação social, trabalhista, previdenciária e securitária aplicável.
14.
O presente contrato não gera para qualquer das partes nenhum outro direito ou obrigação diverso
daqueles aqui expressamente previstos, ficando afastada qualquer relação, ostensiva ou remota, de
sociedade, joint-venture ou associação entre as partes, não estando nenhuma delas autorizada a assumir
quaisquer obrigações ou compromissos em nome da outra.
15.
O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE tem conhecimento de que a legislação coíbe qualquer tipo
de pagamento ou doação, direta ou indireta, de bens ou presentes a políticos e/ou representantes
governamentais com a finalidade de influenciar atos ou decisões a eles incumbentes, bem como induzi-los a
utilizar sua posição oficial para, de alguma forma, beneficiar terceiros. O EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE obriga-se expressamente a não pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de
qualquer valor, bem como não presentear, direta ou indiretamente, qualquer pessoa com o propósito de
ilegalmente induzir ou ilegalmente colaborar na obtenção de vantagens na condução de seus negócios, ou
na contratação de negócios, responsabilizando-se o TV BANK pelo atendimento dos termos da legislação
brasileira anticorrupção e contra a lavagem de dinheiro, tais como Lei 12.846/2013, Lei 9613/1998
atualizada pela Lei 12.683,/2012, Lei 10467/2002, artigo 333 da Lei 2848/40 (Código Penal).
MEIOS ELETRÔNICOS – DOCUMENTOS E DADOS
16.
Considerando que poderão ser efetuadas pelas partes signatárias transmissões e trocas de
documentos, dados e/ou informações por meios eletrônicos, o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE e a TV
BANK declaram, desde já, reconhecer a possibilidade, a viabilidade, a legalidade e a validade da operação
eletrônica de transmissão e troca de documentos, dados e informações, inclusive com utilização de
sistemas de assinatura eletrônica, validação virtual e certificação digital.
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CLÁUSULA PENAL – INADIMPLÊNCIA E MULTA
17.
Na hipótese de ser constatada qualquer irregularidade no cumprimento das obrigações fixadas
neste instrumento particular ou nos demais Termos aos quais o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE se
submete em virtude do presente Contrato, a parte infratora ficará sujeita, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial, ao pagamento de multa punitiva em valor correspondente a duas vezes o valor
médio dos recebimentos dos últimos 3 (três) meses, devidamente reajustada pela variação do Índice Geral
de Preços ao Consumidor de Mercado - IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ocorrida
entre a presente data e a data do seu efetivo pagamento, sem prejuízo da cobrança de novas multas e/ou
dos débitos de qualquer natureza.
17.1. Caso a infração seja do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE a TV BANK poderá efetuar o
pronto e imediato bloqueio de acesso ao sistema, especialmente de seu acesso ao escritório virtual,
sem qualquer outra prévia notificação, aviso ou comunicação ao EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE.

17.2. Poderá a TV BANK, a seu livre e exclusivo critério, efetuar a compensação da multa devida
pelo EMPREENDEDOR INDEPENDENTE com o saldo mantido por este em seu escritório virtual,
realizando o abatimento de saldo até o limite da multa, liberando-se o excedente ou, em caso de
insuficiência de saldo, efetuando-se a compensação do valor remanescente através de novos
saldos, mediante cobrança extrajudicial ou através de cobrança judicial.
17.3. A cobrança multa indicada nesta cláusula não exclui qualquer direito da parte inocente de
haver, por ação própria, a parcela dos prejuízos sofridos que houver excedido o valor de tal
indenização, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.
HIPÓTESES DE RESCISÃO
18.
Este contrato poderá ser rescindido imotivadamente pelo EMPREENDEDOR INDEPENDENTE a
qualquer tempo, devendo para tanto enviar notificação escrita à TV BANK com firma reconhecida contendo
expressamente a solicitação de rescisão/distrato e informando precisamente seus dados para identificação
do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE.
18.1. Uma vez rescindido o presente instrumento, o EMPREENDEDOR INDEPENDENTE
somente poderá participar de qualquer atividade junto à TV BANK após o decurso do prazo de 6
(seis) meses a contar da data do efetivo encerramento da relação contratual.
18.2. Enquanto não cumprido o prazo previsto no item anterior, a TV BANK poderá recusar
cadastros, adesões e participações do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE dentro da Rede TV
BANK ou, caso constatada sua participação direta ou indireta nesse período, poderá promover o
imediato cancelamento de sua inscrição ou da inscrição de quaisquer terceiros utilizados para fins
de participação indireta.
19.
Constituem motivos justos para rescisão imediata do presente contrato de prestação de serviços
pela TV BANK, independentemente de pré-aviso e/ou notificação, sendo, no entanto, necessário a
notificação posterior dos motivos: a) a desídia do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE no cumprimento das
obrigações decorrentes do presente contrato; b) a prática de atos por parte do EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE que importem em descrédito comercial para a TV BANK; c) a falta de cumprimento de
quaisquer obrigações inerentes ao presente contrato; d) violação pelo EMPREENDEDOR INDEPENDENTE
do sigilo de ordem comercial previsto no presente instrumento; e) a condenação definitiva do
EMPREENDEDOR INDEPENDENTE, seus sócios, representantes legais, procuradores empregados e/ou
colaboradores, por crime considerado infamante; f) a infração do EMPREENDEDOR INDEPENDENTE,
seus sócios, representantes legais, procuradores empregados e/ou colaboradores, de quaisquer leis
federais, estaduais e/ou municipais, mas especialmente aquelas relacionadas a crimes contra a economia
popular, lavagem de dinheiro, e/ou contra o sistema financeiro nacional; g) violação pelo EMPREENDEDOR
INDEPENDENTE da obrigação de não concorrência e de não trespasse comercial.
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20.
Sem prejuízo da cobrança e pagamento da multa fixada na cláusula penal, a infração à qualquer
cláusula ou condição disposta neste contrato, poderá implicar no pagamento de indenização,que será
avaliada e quantificada ,na ocasião do descumprimento,em função do prejuízo causado à parte prejudicada
(material e moral), nos termos do Código Civil vigente.
DECLARAÇÕES FINAIS DO EMPREENDEDOR INDEPENDENTE
21.

O EMPREENDEDOR INDEPENDENTE declara para todos os fins de direito que:
(i)
foi apresentado por um Patrocinador ao projeto da Rede TV BANK e por declaração própria
assinada digitalmente manifestou interesse em submeter sua filiação e adesão ao sistema de
COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS da Rede TV BANK;
(ii)
está ciente de sua escolha pela Rede TV BANK, fazendo-a de livre e espontânea vontade
de acordo com suas convicções pessoais e objetivos profissionais;
(iii)
está ciente e concorda que a sua permanência na Rede depende da integral e completa
observância aos padrões, regras e normas da TV BANK;
(iv)
a TV BANK não lhe deu ou dará qualquer garantia expressa ou implícita de rendimento,
receita, faturamento ou remuneração para fins de participação da Rede TV BANK;
(v)
está ciente de seu direito de adquirir para uso próprio os Produtos e/ou Serviços da TV
BANK, bem como o direito de oferecer para o mercado em geral através de revenda e/ou
distribuição, sempre que em conformidade com as políticas e práticas da TV BANK, segundo os
termos e condições fixadas por esta;
21.1. As partes têm conhecimento que, no curso das atividades empresariais, os fatores que
podem afetar o desempenho de uma empresa e um empreendimento incluem, mas não estão
limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos produtos e serviços ofertados; (ii) volatilidade
relacionada à economia e ao mercado altamente competitivo no qual o negócio se insere; (iii)
alterações na legislação e tributação nacional e nas políticas governamentais relacionadas ao
mercado no qual o negócio se insere ou os produtos são vendidos; (iv) crescimento da competição,
com novos participantes no mercado brasileiro; (v) habilidade do empresário em manter um
processo contínuo de trabalho e de atuação competitiva; (vi) habilidade do empresário em atrair
novos clientes; (vii) habilidade do empresário no desenvolvimento de sua rede de conhecimento e
networking para revenda e/ou distribuição dos Produtos e Serviços adquiridos.
DISPOSIÇÕES GERAIS

22.
As partes declaram terem recebido o presente instrumento com antecedência necessária para a
correta e atenta leitura e compreensão de todos os seus termos,direitos e obrigações,bem como foram
prestados mutuamente todos os esclarecimentos necessários e obrigatórios,e ainda que
entendem,reconhecem
e concordam com os termos e condições aqui ajustadas,ficando assim
caracterizada a probidade e boa-fé de todas as partes contratantes.
23.
Este instrumento constitui e representa o único e integral acordo entre as partes no tocante ao
negócio que constitui seu objeto, substituindo e superando quaisquer e eventuais documentos e/ou ajustes
anteriores, verbais ou escritos, cartas de intenção e/ou outros instrumentos, minutas preparadas e/ou
celebradas, anteriormente à data de assinatura abaixo indicada e apostada.
24.
O presente instrumento, devidamente homologado pelo CNPM (Conselho Nacional dos
Profissionais de Multinível, do sindicato da categoria, inscrito no CNPJ 62.811.096/0001-25), é firmado por
livre e espontânea vontade das partes e obriga as mesmas e seus sucessores a qualquer título. Nestes
termos, obriga, além das partes, seus herdeiros legais ou testamentários, sucessores, legatários,
usufrutuários, testamenteiros ou inventariantes, administradores, diretores, conselheiros, representantes
legais, cessionários, procuradores.
Página 8

25.
As partes não poderão cede re/ou transferir os direitos e obrigações mencionados no presente
Contrato sem a autorização prévia e por escrito da outra parte. A falha em exigir o cumprimento de qualquer
disposição contida no presente Contrato não será considerada como uma renúncia a tal disposição ou
qualquer outra disposição do presente Contrato.
26.
Os termos técnico-jurídicos e/ou outros específicos aqui utilizados, quando não forem
expressamente definidos de forma diversa, devem ser interpretados e compreendidos com o significado
usualmente utilizado e empregado segundo a legislação brasileira vigente, considerando-se, ainda, os usos
e costumes desta aplicação contratual.
27.
O não exercício ou a renúncia, por qualquer das partes, de direito, termo ou disposição previstos ou
assegurados neste contrato, não significará alteração ou novação de suas disposições e condições, nem
prejudicará ou restringirá os direitos de tal parte, não impedindo o exercício do mesmo direito em época
subsequente ou em idêntica ou análoga ocorrência posterior, nem isentando as de mais partes do integral
cumprimento de suas obrigações conforme aqui previstas.
28.
É vontade expressa das partes que o presente instrumento, assim como todos os documentos
relacionados ao mesmo sejam redigidos em português.
29.
Qualquer alteração, modificação, complementação, ou ajuste, somente será reconhecido e
produzirá efeitos legais, se incorporado ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado
pelas partes contratantes.
30.
Qualquer aviso, notificação, solicitação ou comunicação relativa ao presente instrumento, bem como
qualquer comunicação envolvendo as partes, deverá ser enviado por escrito por carta ou fax ou outro meio,
com prova de recebimento, para os endereços constantes do preâmbulo do presente ou para outro
endereço conforme formal e diversamente informado por uma parte à outra. Caso haja alteração nos
endereços fornecidos, as partes deverão ser imediatamente comunicadas.
31.
As disposições constantes no preâmbulo deste contrato constituem parte integrante e inseparável
do mesmo para todo os fins de direito, devendo subsidiar e orientar, seja na esfera judicial ou extrajudicial,
qualquer divergência que venha a existir com relação ao aqui pactuado.
32.
As partes são pessoas jurídicas autônomas e independentes entre si, e são consideradas e assim
devem ser tratadas como jurídica e financeiramente independentes, não se constituído, de forma alguma
grupo econômico para os fins e razoes de direito.
33.
É vontade expressa das partes que o presente instrumento, assim como todos os documentos
relacionados ao mesmo sejam redigidos em língua portuguesa, e para validar os termos deste instrumento
as partes contratantes declaram que: (i) leram o presente instrumento em todos os seus termos; (ii)
concordam com tudo quanto foi aqui pactuado; (iii) assinam o presente instrumento por constituir ato de sua
livre vontade.
34.
As partes exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública e o
princípio da função social do presente contrato, que tem por elementos norteadores os critérios da
economicidade, razoabilidade e oportunidade, permitindo às partes contratantes o alcance dos respectivos
objetivos sociais e o desenvolvimento de suas atividades empresariais.
35.
Este instrumento é firmado com a estrita observância dos princípios indicados anteriormente, não
importando, em abuso de direito, a qualquer título que seja.
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO
36.
O presente conttrato é regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do
Brasil, ficando desde já eleito, primeiramente,o CNPM (Conselho Nacional dos Profissionais de
Multinível, do sindicato da categoria, inscrito no CNPJ 62.811.096/0001-25) como mediador e arbitro
para solução de todas as omissões ou demandas referentes ao presente negócio jurídico e na
ausência de resposta escrito por parte do mediador e/ou árbitro, fica eleito o FORO DE SÃO PAULO para
dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente instrumento particular,com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado.

[ DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO
DE LOGIN E SENHA DO ESCRITÓRIO VIRTUAL DO EMPREENDEDOR INDEPENDENTE ]
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