
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

FINANÇAS DOMINADAS 

 

 

Pelo presente “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Aquisição de Conteúdo Digital” e na 

melhor forma de direito, as partes: 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: BMV ATIVIDADES MEDICAS LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ sob 

n.º 34.405.660/0001-74, com sede na Rua Salto, n.º 57, apto 24, Bairro Paraíso, CEP 040011-30, na 

cidade de São Paulo – SP  

 

Têm entre si ajustado o presente instrumento, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições a 

seguir descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a Prestação de Serviços Educacionais, referente à matrícula do(a) 

CONTRATANTE no Programa Finanças Dominadas, transmitido virtualmente, via internet, para 

computadores e outros aparelhos mobiles, junto à CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTEÚDO DISPONIBILIZADO 

O conteúdo contratado é composto por videoaulas, podendo o(a) CONTRATANTE realizar o 

download dos materiais complementares eventualmente fornecidos na Plataforma do Aluno. 

Parágrafo Primeiro: Sob pena de impossibilidade do fornecimento do conteúdo ora contratado, 

compromete-se o(a) CONTRATANTE em possuir os equipamentos e softwares necessários, tendo 

acesso à Internet e um aparelho compatível com a plataforma digital. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA disponibilizará ao(à) CONTRATANTE um aplicativo 

equivalente a Planilha Financeira, não tendo obrigação de mantê-lo atualizado, sendo que o seu acesso 

será suspenso pelo período validade mencionado na Cláusula Décima Quarta. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais problemas 

decorrentes de interrupção dos serviços do provedor de acesso do(a) CONTRATANTE, nem pela 

interrupção dos serviços em casos de falta de fornecimento de energia elétrica para o sistema de seu 

provedor de acesso, falhas nos sistemas de transmissão ou de roteamento no acesso à Internet, 

incompatibilidade dos sistemas dos usuários com os do provedor de acesso, ou quaisquer ações de 

terceiros que impeçam a prestação de serviço resultante de caso fortuito ou força maior previstos no 

Código Civil Brasileiro. 



Parágrafo Terceiro: A transmissão do conteúdo ao(a) CONTRATANTE ocorrerá, 

exclusivamente, na Plataforma do Aluno, sendo proibido o armazenamento, download ou gravação 

dos vídeos fornecidos.   

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA não disponibiliza seus vídeos e materiais em DVD, 

pendrives ou qualquer tipo de mídia de armazenamento, devendo o acesso ao Conteúdo ocorrer 

apenas através da Plataforma. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DO CONTEÚDO DISPONIBILIZADO 

O conteúdo educacional tratado neste instrumento perdurará pelo prazo de duração do programa, 

estando as aulas disponíveis na Plataforma do Aluno, podendo ser acessadas a contar da data de início 

do Programa Finanças Dominadas, nos termos e prazos descritos na Cláusula Décima Quarta. 

Parágrafo Primeiro: O prazo tratado na presente cláusula é contabilizado de acordo com o 

calendário da turma em que o(a) CONTRATANTE for matriculado. 

Parágrafo Segundo: O programa contratado não conta com a opção de trancamento da matrícula 

ou de troca para outros programas oferecidos pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - CADASTRO/ASSINATURA (LGPD) 

O acesso à Plataforma será liberado ao(a) CONTRATANTE após o preenchimento completo dos 

dados cadastrais, com todas as informações obrigatórias solicitadas pela CONTRATADA e, com a 

criação do respectivo login e senha para acesso.  

Parágrafo Primeiro: O(A) CONTRATANTE deverá completar o cadastramento com informações 

exatas, precisas e verdadeiras, assumindo o compromisso de atualizar os dados pessoais sempre que 

houver alguma alteração. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA não se responsabiliza pela correção dos dados pessoais 

inseridos pelo(a) CONTRATANTE, que garante e responde, em qualquer caso, pela veracidade, 

exatidão e autenticidade dos dados pessoais cadastrados. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos e 

possíveis para identificar o(a) CONTRATANTE, bem como de solicitar dados adicionais e 

documentos que estime serem pertinentes, a fim de conferir os dados pessoais informados. 

Parágrafo Quarto: Caso a CONTRATADA decida checar a veracidade dos dados cadastrais do(a) 

CONTRATANTE e se constate haver dados incorretos ou inverídicos, a CONTRATADA poderá 

bloqueá-lo(a) para aquisição ou escolhas de produtos ou serviços do Além da Medicina, ou ainda 

suspender temporariamente ou cancelar definitivamente o cadastro do(a) CONTRATANTE, sem 

prejuízo de outras medidas que entender necessárias e oportunas. 

Parágrafo Quinto: Havendo a aplicação de quaisquer das sanções acima referidas, 

automaticamente serão canceladas as escolhas realizadas, não assistindo ao(a) CONTRATANTE, 

por essa razão, qualquer indenização ou ressarcimento. 



Parágrafo Sexto: Ao concordar com o presente instrumento, o(a) CONTRATANTE declara estar 

ciente de que é o(a) único(a) responsável pelo seu cadastro, sendo certo que qualquer prejuízo causado 

pela inserção de informações desatualizadas, inexatas ou inverídicas, não poderão ser imputados a 

CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUINTA – ACESSO DO USUÁRIO 

O(A) CONTRATANTE acessará sua conta através do seu e-mail e senha e compromete-se a não 

informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito. 

Parágrafo Primeiro: O(A) CONTRATANTE compromete-se a notificar a CONTRATADA 

imediatamente, e através de meio seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta, bem 

como o acesso não autorizado de terceiros a mesma. O(A) CONTRATANTE será o(a) único(a) 

responsável pelas operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso à mesma só será possível 

mediante a aposição da senha, cujo conhecimento é exclusivo dele(a). 

Parágrafo Segundo: Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel ou outra forma 

de transferência da conta, sob pena de cancelamento do contrato por infrações às políticas da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – IDENTIFICAÇÃO DO(A) CONTRATANTE 

O(A) CONTRATANTE poderá ter acesso às informações coletadas, em razão do presente 

instrumento, de forma gratuita. 

Parágrafo Primeiro: A coleta dos dados do(a) CONTRATANTE tem como finalidade identificá-

lo de modo a garantir o cumprimento integral deste instrumento, especialmente em casos de 

inadimplência contratual e, necessidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. 

Parágrafo Segundo: O(A) CONTRATANTE ao consentir com os termos do presente instrumento, 

declara expressamente estar ciente que a coleta dos seus dados é primordial ao cumprimento deste 

contrato de prestação de serviços educacionais.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DADOS PESSOAIS 

A CONTRATADA pautará sua conduta em consonância com as disposições da Lei nº 13.709/2018 

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), somente tratando dos Dados Pessoais do(a) 

CONTRATANTE com o propósito específico à consecução dos objetivos inerentes ao presente 

Contrato. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA se certificará que seus empregados, representantes e 

prepostos agirão de acordo com o Contrato, as leis de proteção de dados e as instruções transmitidas 

pelo(a) CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo: Se o titular dos dados, autoridade de proteção de dados ou terceiros 

solicitarem informações da CONTRATADA relativas ao tratamento de Dados Pessoais, esta 



submeterá esse pedido à apreciação do(a) CONTRATANTE, não podendo a CONTRATADA 

transferir, compartilhar ou garantir acesso aos Dados Pessoais a outrem sem autorização prévia do(a) 

CONTRATANTE, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 13.709/2018, e da Cláusula 

Nona deste contrato.  

 

CLÁUSULA OITAVA – EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 

Todos os dados pessoais do(a) CONTRATANTE contidos nesse instrumento serão mantidos pela 

CONTRATADA pelo tempo que for necessário para finalidades descritas no Parágrafo Primeiro da 

Cláusula Sexta. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA poderá reter informações conforme exigido por lei ou 

regulamento, para exercício regular de direitos, ou ainda em circunstâncias em que haja uma 

finalidade legítima da CONTRATADA ou de terceiros. 

Parágrafo Segundo: O(A) CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, conforme 

estipulado nas cláusulas referentes ao tópico rescisão contratual prevista neste instrumento. Nesse 

caso, a CONTRATADA poderá reter informações conforme exigido por lei ou regulamento ou para 

exercício regular de direitos, ou ainda em circunstâncias em que haja uma finalidade legítima da 

CONTRATADA ou de terceiros. 

 

CLÁUSULA NONA – COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS (LGPD) 

A CONTRATADA poderá compartilhar os dados pessoais do(a) CONTRATANTE com seus 

funcionários, especialmente gerente, suporte técnico, contábil, financeiro e, departamento jurídico, 

ainda poderá compartilhar referidos dados com eventuais investidores.  

Parágrafo Primeiro: A finalidade dos dados supramencionados será para prestação de serviços 

educacionais do Programa Finanças Dominadas, bem como para análise do grupo empresarial da 

CONTRATADA, eventual venda e/ou aquisição de ações e ativos e, para reestruturação do grupo 

empresarial da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo: Além disso, a CONTRATADA poderá compartilhar os dados pessoais do(a) 

CONTRATANTE com autoridades judiciais ou governamentais, a fim de cumprir possíveis 

solicitações realizadas por estas, conforme disposto em lei ou regulamentação aplicável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS RELACIONADOS AOS DADOS PESSOAIS (LGPD) 

O(A) CONTRATANTE tem direitos e garantias em relação aos seus dados pessoais. A 

CONTRATADA disponibilizar mecanismos para que o(a) CONTRATANTE tenha clareza e 

transparência no exercício de seus direitos. Sempre que necessário, nossa equipe estará pronta para 

avaliar eventuais solicitações. 

Parágrafo Primeiro: Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 –“LGPD”), 

o(a) CONTRATANTE tem direito de: 



a) acessar seus dados pessoais; 

b) requerer correção de dados pessoais que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados; 

c) requerer a eliminação dos dados pessoais tratados com base no seu consentimento, exceto nas 

hipóteses de conservação de dados pessoais previstas na LGPD; 

d) requerer informações sobre com quem a CONTRATADA compartilhou os seus dados pessoais; 

e) revogar o seu consentimento para o tratamento de seus dados pessoais, quando houver tratamento 

realizado com base no seu consentimento; 

f) manifestar oposição a tratamento que viole a LGPD. 

Parágrafo Segundo: Antes de responder a uma solicitação para exercício dos direitos 

supramencionados, a CONTRATADA poderá requisitar que o(a) CONTRATANTE forneça 

algumas informações, a fim de que seja confirmada a identidade do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (LGPD) 

Os dados pessoais coletados pela CONTRATADA serão armazenados em bancos de dados seguros, 

dentro das melhores práticas, com acesso restrito apenas a funcionários com as devidas credenciais, 

os quais são obrigados a manter a confidencialidade das informações e não as utilizar 

inadequadamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

Por força do presente instrumento, as partes se comprometem em cumprir de forma integral as 

obrigações que lhe foram atribuídas nos termos que seguem: 

Parágrafo Primeiro: Comprometem-se as partes em seguir os padrões de conduta estabelecidos e 

vigentes na rede de mundial de computadores, sob pena de cancelamento unilateral do contrato 

firmado, abstendo-se de:  

I - Violar a privacidade de outros usuários; II - Utilizar indevidamente códigos de acesso e/ou senha 

de outros usuários; III - Reproduzir, sob qualquer forma o(s) material (is) do(s) programa(s), sob pena 

de responder, civil e criminalmente, perante a CONTRATADA e terceiros, nos termos da Lei n° 

9.609, de 19 de fevereiro de 1998, por violação da propriedade intelectual, devendo o uso deste ser 

feito exclusivamente em âmbito privado pelo(a) CONTRATANTE; IV - Propagar vírus de 

computador e programas invasivos (Worms, ou outras formas de programas computacionais, auto 

replicantes ou não) que prejudiquem a operação das redes e de computadores individuais; V - Tentar 

burlar o sistema de segurança de computadores para os quais não possua autorização para acesso; VI 

- Corromper ou destruir dados, arquivos ou programas; VII - Veicular mensagens que possam vir e 

ser consideradas ofensivas e subversivas ou que venham a ferir princípios éticos. VIII - Zelar pela 

confidencialidade de seus dados do perfil de usuário, de forma a não permitir compartilhamento com 

terceiros. 



Parágrafo Segundo: Compromete-se o(a) CONTRATANTE a observar as regras de convivência 

no grupo de WhatsApp e Telegram pertencentes a CONTRATADA, conforme abaixo descrito: 

I- É proibido postar mensagens com conteúdo de brincadeiras, piadas, racismo, pornografia, ou 

ativismo político; II- É proibido enviar qualquer tipo de corrente, até mesmo aquelas de “utilidade 

pública”; III- É proibido expressar opiniões pessoais sobre times de futebol, assuntos políticos e 

religiosos; IV- É proibido ofender qualquer membro no grupo; V- Seja objetivo(a), envie mensagens 

mais curtas, e em poucas quantidades, para que não “poluir” muito o grupo, o mesmo vale para 

conteúdos em áudio. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado a CONTRATADA a exclusão imediata do(a) 

CONTRATANTE dos grupos de WhatsApp e Telegram quando forem inobservadas as regras 

descritas na presente cláusula, bem como quando do término do Programa Finanças Dominadas.  

Parágrafo Quarto: O(A) CONTRATANTE se obriga a realizar o pagamento dos valores 

correspondentes ao conteúdo contratado em conformidade com os termos ajustados quando da 

contratação, observado o disposto na Cláusula Décima Quinta. 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA se compromete a disponibilizar o conteúdo educacional 

contratado, além de prestar o devido suporte ao(à) CONTRATANTE, por meio de seus sistemas de 

comunicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INADIMPLEMENTO 

Em caso de inadimplência com qualquer uma das parcelas mensais, incidirá multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor desta, bem como juros moratórios em percentual correspondente à Taxa Selic em 

vigor, contados a partir da data em que o(a) CONTRATANTE restou inadimplente. 

Parágrafo Primeiro: É facultada à CONTRATADA, em caso de inadimplência, cadastrar o nome 

do(a) CONTRATANTE nos órgãos de proteção ao crédito – tais como SPC e SERASA, etc., bem como 

realizar protesto dos títulos em atraso, usando os dados do mesmo para atingir uma das finalidades 

previstas neste instrumento.  

Parágrafo Segundo: Despesas relativas à alteração de títulos, tais como: data de vencimento, 

número de parcelas, reparcelamento e cancelamento do serviço, em função da alteração de valores 

dos referidos títulos, correrão por parte do(a) CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato passa a valer a partir da data compra do Programa Finanças Dominadas pelo(a) 

CONTRATANTE, através de validação com o login indicado na Cláusula Quarta. 

Parágrafo Primeiro: No que concerne à prestação de serviços educacionais, o contrato perdurar-

se-á durante 12 (doze) meses, contados da data da contratação do Programa Finanças Dominadas. 



Parágrafo Segundo: No que concerne às obrigações financeiras assumidas pelo(a) 

CONTRATANTE, estas são válidas a partir do momento da contratação do programa até o 

pagamento total dos valores acordados, estendendo-se aos seus herdeiros e sucessores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VALOR  

Pela execução dos serviços ora contratados conforme cláusula primeira, o(a) CONTRATANTE ficará 

responsável pelo pagamento do Programa Finanças Dominadas, consoante o valor descrito na página 

de check out da Plataforma disponibilizada para sua venda.  

Parágrafo Primeiro: O valor do Programa contratado deverá ser pago via cartão de crédito, pix ou 

boleto bancário emitido pela Evermart. 

Parágrafo Segundo: A forma de pagamento no cartão de crédito poderá ser efetuada em até 12 

(doze) vezes, com acréscimo de taxas no valor de 2,92% ao mês, e o boleto bancário deverá ser pago à 

vista.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO CONTRATUAL 

 É reservada à CONTRATADA a possibilidade - mediante prévia notificação - de rescindir o presente 

contrato em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ora estipuladas, estando autorizada 

a utilizar os dados do(a) CONTRATANTE de acordo com as finalidades previstas na Cláusula Sexta. 

Parágrafo Primeiro: Em caso de interesse na rescisão unilateral do presente contrato por parte 

do(a) CONTRATANTE, o(a) mesmo(a) deverá comunicar à CONTRATADA, na constância da 

duração do Programa Finanças Dominadas, qual seja, no prazo de 12 (doze) meses, mediante 

formalização exclusiva junto aos canais de comunicação oferecido aos alunos, via Whatsapp e/ou 

email.  

Parágrafo Segundo: O pedido de cancelamento do contrato, formalizado pelo(a) 

CONTRATANTE no prazo de até 07 (sete) dias a contar da data da contratação, conforme prevê o 

direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ensejará na 

consequente devolução dos valores pagos. 

Parágrafo Terceiro: Os pedidos de cancelamento formalizados após o prazo de 07 dias (sete dias) 

acima descrito, implicarão na devolução pela CONTRATADA dos valores eventualmente pagos 

pelo(a) CONTRATANTE, abatidos os valores devidos pelos serviços já prestados, observando‐se no 

cálculo o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente referente ao Programa 

Finanças Dominadas, a título de multa penal compensatória, além das taxas cobradas pela Plataforma 

utilizada pela CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA, ao receber o pedido de cancelamento formalizado, 

encaminhará ao(a) CONTRATANTE mensagem com o cálculo das despesas de cancelamento. 



Parágrafo Quinto: A inexistência de acordo entre as partes para a quitação das despesas de 

cancelamento acima descritas não eximirá o(a) CONTRATANTE da responsabilidade pelo seu 

pagamento, possuindo a CONTRATADA o direito de executar a dívida pelos meios legais cabíveis. 

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA tem o prazo de até 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias para realizar 

a devolução dos valores devidos ao(à) CONTRATANTE quando da solicitação de cancelamento que 

trata o Parágrafo Segundo da presente Cláusula. 

Parágrafo Sétimo: A desídia do(a) CONTRATANTE em não visualizar o conteúdo disponibilizado 

pela CONTRATADA não implica em justificativa para rescisão unilateral do presente contrato, não 

eximindo o(a) CONTRATANTE das responsabilidades financeiras iniciadas a partir da aceitação do 

presente contrato, devendo comunicar à CONTRATADA acerca de eventual pedido de cancelamento 

nos termos da presente Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DIREITO DE IMAGEM 

O(A) CONTRATANTE autoriza o uso de seu nome e imagem em todo e qualquer material utilizado 

em campanhas promocionais, de marketing e de divulgação da CONTRATADA. A presente 

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso de imagem mencionado em todo território 

nacional e no exterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

É facultada à CONTRATADA realizar qualquer alteração nos prazos descritos, mediante notificação 

prévia na Plataforma do Aluno. 

Parágrafo Único: O programa contratado não conta com a opção de trancamento da matrícula ou 

de troca para outros programas oferecidos pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ELEIÇÃO DE FORO 

Fica eleito o foro de São Paulo/SP, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 

oriundos do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Declaro que li e concordo com os termos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

Atualizado em 07-04-2022. 


