Contrato de Prestação de Serviços de Educação Continuada
Assinatura Anual
PARTES:
De um lado o prestador do serviço INOVAR.SITE | Educação a Distância S/S Ltda.,
CNPJ n. 29.064.072/0001-84, de outro lado o tomador do serviço doravante
denominado USUÁRIO, acordam entre si o que segue.
OBJETO:
Com transparência e respostas imediatas vindas de juristas das mais diversas áreas de
experiência, pequenas empresas, profissionais liberais ou autônomos, famílias e
indivíduos em relações de consumo, com o poder público, bancos, etc., agora podem
contar com acesso rápido sem complicação ou linguajar hermético, a respostas jurídicas
simples. Modelos de contratos, formas de negociação, avaliações e cálculos aproximados
de indenizações, enfim, saber qual é o seu direito diante das diferentes relações no
cotidiano.
Por um valor justo muito abaixo de qualquer consulta jurídica tradicional, no plano anual
você vai contar com a dedicação de analistas jurídicos para sua necessidade, por tempo
determinado: até 3 (três) mensagens eletrônicas mensais e até 4 (quatro) mensagens
instantâneas de texto semanais formalmente respondidas (segunda a sexta-feira), além
de uma videoconferência de 40 minutos por semana, para solução ou entendimento da
dúvida apresentada: questões tributárias, relações de consumo, trabalhistas,
contratos, direito civil, comercial, bancário, previdenciário e agora também o direito
penal: crimes de trânsito, ameaça, intimação para comparecimento em Delegacia,
crimes contra ordem tributária e apropriação indébita previdenciária.
Tempos e formas de contato online contratadas, não são cumulativas para futuros
períodos de uso: semanal, quinzenal ou mensal, sem gerar créditos de tempo ao usuário.
O INOVAR.SITE, todavia, poderá deliberar casos individuais para concessão de tempo
cumulado ao usuário, em casos de justificada demanda concentrada do mesmo.
Não somos um escritório de advogados, colocamos especialistas em rede de
relacionamento digital, próximos das necessidades de usuários e assim solucionando
dúvidas e conflitos potenciais.
VALOR DO SERVIÇO:
R$707,07 (setecentos e sete reais e sete centavos) total, já com impostos
incidentes, para ter direito ao serviço objeto do presente termo pelo período de 12 (doze)
meses, nos exatos termos consignados na cláusula anterior do OBJETO.
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DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL PELO USUÁRIO CONSUMIDOR
Um consumidor é qualquer pessoa física que firma um negócio jurídico, cujos fins em
geral não podem ser imputados nem à sua atividade comercial, nem à sua atividade
profissional independente. O seguinte direito de rescisão diz respeito apenas a
consumidores.
DIREITO DE REVOGAÇÃO
O usuário assinante tem direito a revogar o contrato de assinatura periódica em direito
preventivo, dentro do prazo de 14 (quatorze) dias de calendário, sem a necessidade de
indicar qualquer motivo, prazo este contado a partir do dia seguinte à celebração do
acordo de assinatura efetivado no ato de confirmação de pagamento.
Para exercer o seu direito de revogação ou resilição unilateral, terá de comunicar
formalmente o INOVAR.SITE mediante mensagem eletrônica redigida com todos os
dados qualificativos e menção do serviço adquirido, a ser endereçada para
admin@inovar.vlog.br
Para que o prazo de revogação seja respeitado, basta que sua comunicação referente ao
exercício deste direito, seja enviada antes do termo final dos 14 (quatorze) dias.
EFEITOS DA REVOGAÇÃO
Em caso de revogação de assinatura será reembolsado o pagamento efetuado para o
período de assessoria contratado. Efetuamos esses reembolsos usando o mesmo meio
de pagamento que foi usado na transação inicial, salvo acordo expresso em contrário do
usuário adquirente, em prazo legal ou regulamentar da instituição financeira
administradora de cartões de crédito utilizada, não incorrendo o usuário em quaisquer
custos para tal reembolso.
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