
  

FORMULÁRIO E CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE  
MonaVie Brasil Comercial Ltda. • Alameda Iraé, 634, Loja • Indianópolis, São Paulo 

CEP 04075-000 Fone: (11) 5054-5410  

  
 

INFORMAÇÕES DO(A) TITULAR 
Nome:                                                                                  Username: 

 
 PIS/PASEP*                                RG                       CPF                                         DATA DE NASCIMENTO 

 

INFORMAÇÕES DO(A) TITULAR DE CÔNJUGE 

Nome de Cônjuge:         

 
 RG                                     CPF                                                                             DATA DE NASCIMENTO 

 
ENDEREÇO DE COBRANÇA                 BAIRRO            CIDADE                ESTADO                CEP  

 
Telefone:                                                                   Fax: 

 
E-mail: 

 
 

INFORMAÇÕES DO(A) PATROCINADOR 

Nome: 

 
Patrocinador ID: 

 
Telefone:                                                                          Fax: 

 
E-mail: 

 
Assinatura: 

 
Eu concordo em cumprir as obrigações de patrocinador do aplicante de acordo com o manual de 

normas e procedimentos da Jeunesse.  Li a versão mais atual do manual de normas e 

procedimentos e do plano de compensação da Jeunesse antes de assinar esse contrato. 
COLOCAÇÃO 

 

 E        D      Auto 

 

*Se pessoa jurídica, completar a Formulário de Aplicação de Pessoa Jurídica e anexar a cópio do contrato social, C.N.P.J e cópia  do RG e CPF dos sócios. 

 

By entering my Personal Data on this Distributor Application and Agreement, I certify that such data is my correct personal identification for tax, social security and legal 
purposes, under the penalties of the law.  By not providing any of such personal data and documentation requested, I understand and agree that Jeunesse may, at its sole discretion, 

(i) refuse my application, (ii) retain, deduct or cancel any payments that I would be entitled to earn in the event such missing information is necessary to perform such payment, 

and I will not be entitled to claim any indemnification for that. .  Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of 
the income of which I am the beneficial owner of any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. 

 

I certify that I have not been a Jeunesse, LLC (or any of its subsidiaries) Distributor, or a partner, shareholder, or principal of any entity having a Jeunesse, LLC business within the 
past six months. I understand that any intentional misrepresentation of any information I provide on this Distributor Application and Agreement may result in action by Jeunesse, 

LLC(or any of its subsidiaries), up to and including termination of this Agreement. 

 
Ao inserir os meus dados pessoais neste formulário e contrato de distribuição, certifico que tais dados são a minha identificação pessoal correta para fins legais, tributários, 

previdenciários, sob as penas da lei. Ao não fornecer quaisquer dos referidos dados pessoais e documentação solicitada, entendo e concordo que Jeunesse poderá, a seu exclusivo 

critério, (i) recusar o meu pedido, (ii) manter, deduzir ou cancelar qualquer pagamento que eu teria o direito de ganhar, devido à falta de informações que são necessárias para 
realizar tal pagamento , e eu não terei o direito de reclamar qualquer indenização . Além disso, autorizo este formulário a ser fornecido para qualquer agente de retenção que tem o 

controle, recebimento, ou a custódia da renda da qual sou o beneficiário e que podem desembolsar ou fazer pagamentos da renda da qual sou o proprietário beneficiário. 

 
 

Certifico que eu não tenho sido um Distribuidor Jeunesse(ou do qualquer de suas subsidiárias), ou um sócio, acionista, de qualquer entidade de negócio da Jeunesse, nos últimos 

seis meses. Eu entendo que qualquer deturpação intencional de qualquer informação que constam nesse formulário e contrato de distribuição pode resultar em uma ação por 
Jeunesse Global Brasil, podendo ocorrer até a rescisão desse contrato. 

 

 

 

________________________________________ __________ _________________________________________ __________ 
Assinatura do/a Requerente              Data  Assinatura do/a Cônjuge    Data 
 

 

Após o preenchimento, enviar em no máximo 15 dias o contrato original com 1 cópia do RG, CPF, PIS, e comprovante de residência para 

Jeunesse Brasil Comercial Ltda. • Alameda Iraé, 634, Loja • Indianópolis, São Paulo  CEP 04075-000 Fone: (11) 5054-5410.  Poder enviar 

uma cópia do seu cartão-cidadão. Caso não tenha esse cartão, acesse o site www.mps.gov.br, e nos envie a cópia da tela final em que o número 

é confirmado ou gerado. 

 

  

/    / 

Rev. 6-12-2015 

/    / 
DIA            MÊS         ANO 

DIA            MÊS         ANO 



JEUNESSE
®
 GLOBAL 

TERMOS & CONDIÇÕES 

1. Como um Distribuidor independente Jeunesse eu declaro, compreendo e concordo que:  
 

a. Tenho o direito de oferecer à venda produtos JEUNESSE de acordo com esses Termos e Condições.  

b. eu tenho o direito de cadastrar pessoas na oportunidade de negócio JEUNESSE; 

c. Se qualificado, eu tenho o direito de receber ganhos em conformidade com o plano de marketing e recompensas 

financeiras da JEUNESSE.  

d. Tenho capacidade legal de acordo com a lei brasileira, o que significa que eu tenho 18 anos ou mais (ou sou 

emancipado) e não sou interditado para qualquer ato da vida civil.  

2. Eu concordo em apresentar o plano de marketing e recompensas financeiras da JEUNESSE e os produtos e serviços 

da JEUNESSE conforme disposto na literatura oficial da JEUNESSE.  

3.  Eu concordo que como um Distribuidor independente Jeunesse eu sou um contratante independentee não um 

agente, representante comercial, franqueado, representante legal ou funcionário de Jeunesse®. Eu concordo que serei 

exclusivamente responsável pelo pagamento de todas as despesas que eu incorrer, incluindo mas não se limitando a 

viagens, alimentação, hospedagem, despesas administrativas, ligações telefônicas e outras despesas. EU ENTENDO 

QUE EU NÃO SEREI TRATADO COMO UM FUNCIONÁRIO DA JEUNESSE PARA QUALQUER FIM LEGAL. 

A JEUNESSE não será responsável por deduzir e não deduzirá de quaisquer ganhos a mim pagos contribuições ou 

tributos de qualquer espécie, exceto se assim for determinado pela lei vigente ou decisão de autoridade competente.  

4.  Eu li cuidadosamente e estou de acordo em observar as Normas e Procedimentos e o Plano de Marketing e 

Recompensas Financeiras da JEUNESSE, os quais são incorporados ao e parte desse documento (esses três 

documentos devem ser coletivamente mencionados como o “Contrato”). Eu compreendo que devo estar regular com, e 

nao em violação ao Contrato, para ser elegível aos ganhos e bônus da JEUNESSE. Eu entendo que o Contrato pode ser 

alterado conforme critério exclusivo d JEUNESSE, e eu concordo em me vincular a tais alterações. Notificações de 

alterações serão postadas no site da JEUNESSE. As alterações produzirão efeitos 30 dias depois de sua postagem. A 

continuação no negócio JEUNESSE ou minha aceitação de bônus ou ganhos serão considerados como aceitação de 

qualquer alteração.  

5.  O prazo do Contrato é de um ano. Se eu não renovar anualmente meu negócio JEUNESSE, ou se ele for 

cancelado ou terminado por qualquer razão, eu entendo que eu perderei permanentemente todos os direitos como um 

distribuidor, não serei mais elegível a vender produtos JEUNESSE e nem serei elegível a receber ganhos e bônus, ou 

outras receitas vindas das atividades da minha antiga linha descendente de vendas. Em caso de cancelamento, ttérmino 

ou nao-renovação, eu renunciarei a todo direito que eu tiver, incluindo mas não se limitando a direitos de propriedade 

imaterial, direitos sobre minha antiga organização e direito ao recebimento de qualquer ganhos ou bônus ou qualquer 

outra remuneração advinda das vendas e outras atividades da minha organização descendente.a JEUNESSE se reserva 

o direito de terminar todos os contratos de distribuição mediante aviso prévio de 30 dias se a companhia decidir: (1) 

interromper seus negócios; (2) extinguir sua personalidade jurídica; ou (3) encerrar a distribuição de seus produtos pelo 

canal de vendas diretas. O distribuidor pode cancelar o contrato a qualquer tempo, e por qualque razão, mediane 

comunicado escrito para a JEUNESSE enviado para a sua sede. A JEUNESSE pode cancelar este contrato por qualquer 

razão mediante comunicado com 30 dias de antecedência para o distribuidor.  

6.  Eu não posso cerder os direitos ou obrigações do contrato sem o prévio consentimento da JEUNESSE. 

Qualquer tentativa de transferir ou ceder o Contrato sem o consentimento prévio, expresso e por escrito da JEUNESSE 

tornará o contrato anulável para a JEUNESSE e poderá, a critério da JEUNESSE, resultar em terminação do contrato.  

7.  Eu entendo que se seu falhar em cumprir com os termos do Contrato, a JEUNESSE poderá, a seu critério 

exclusivo, me impor sanções disciplinares tal como definido nas Normas e Procedimentos. Se eu for suspenso ou 

terminado por uma sançao disciplinar, eu não serei elegível a receber ganhos e bônus. 

8.  A JEUNESSE, suas controladoras, sócias ou coligadas, bem como seus diretores, administradores, executivos 



empregados, cessionários e representantes (coletivamente mencionados daqui em diante como afiliados), não serão 

responsáveis por e eu exonero a JEUNESSE e seus afiliados de qualquer reclamação por lucros cessantes e danos 

morais de qualquer causa relacionada a este contrato. Eu também exonero a JEUNESSE e seus afiliados de qualquer 

responsabilidade que derive de qualquer atividade relacionada a promoção ou operação do meu negócio JEUNESSE 

(por exemplo a apresentação dos produtos e oportunidade de negócio JEUNESSE, a condução de um veículo, a locação 

de espaços de encontros ou instalações de treinamento etc.), e eu concordo em indenizar a JEUNESSE e seus afiliados 

por qualquer responsabilidade, danos, multas, penalidades, ou outros valores despendidos pela JEUNESSE por conta de 

qualquer conduta indevida que eu adotar conduzindo meu negócio.  

9.  O contrato, em sua forma atual e conforme alterado pela JEUNESSE a seu critério, constitui todo o regramento 

contratual entre mim e a JEUNESSE. Qualquer promessa, declarações, ofertas ou outras comunicações não 

expressamente incluídas no Contrato não terão efeito nem validade.  

10.  Qualquer tolerância da JEUNESSE a qualquer quebra do Contrato cometida por mim terá de ser feita por 

escrito e assinada por um representante legal da JEUNESSE para tal validade. Eventual tolerância da JEUNESSE de 

qualquer quebra do contrato não poderá ser interepretada como um tolerância prévia a uma violação subsequente.  

11. Se qualquer disposição deste contrato for considerada inválida ou inexequível, tal disposição deverá ser modificada 

apenas e tão somente na extensão necessária para torná-la válida e eficaz e o restante do contrato deverá permanecer 

em integral validade e eficácia.  

12.  Este contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil.  

13.  Eu autorizo a JEUNESSE a usar meu nome, imagem, fotografia, história pessoal e/ou adaptações em materiais 

de promoção ou divulgação, e eu renuncio a qualquer direito de remuneração por tal uso.  

14.  Caso este contrato seja transmitido eletronicamente, uma via original deve ser enviada ao endereço acima 

dentro de 30 (trinta) dias, contados do envio do email.  

 


