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O propósito destas Normas e Procedimentos é fornecer regras para todos os mercados na qual a 

Jeunesse está presente. Portanto, algumas disposições podem estipular termos / conceitos diferentes 

da legislação brasileira / prática comercial. Nesses casos, o Apêndice A pretende clarificar os conceitos 

para se adequar à legislação brasileira. Independentemente disso, esses termos / conceitos devem ser 

interpretados como termos / conceitos similares de acordo com a legislação brasileira e a prática 

comercial. Além disso, se as provisões relevantes não são permitidas de acordo com a legislação 

brasileira, essas disposições estarão sujeitas a regras de acordo com a legislação brasileira. 

 

SEÇÃO 1 — JEUNESSE E SEUS DISTRIBUIDORES 

1.1. Bem-vindos à Jeunesse  

1.1.1 A Jeunesse é uma empresa de venda direta que comercializa seus Produtos por meio de 

Distribuidores independentes. É importante entender que o sucesso de cada distribuidor depende da 

integridade dos homens e mulheres que comercializam os Produtos e serviços da Jeunesse. O Contrato 

(conforme definido abaixo) é elaborado para definir precisamente a relação entre a Jeunesse e seus 

distribuidores independentes, entre os distribuidores e seus Clientes e entre os distribuidores em si.  

1.1.2 As Partes. A Jeunesse é a sociedade referenciada no Formulário e Contrato de Distribuição 

assinado pelo Distribuidor. Nestas Políticas e Procedimentos, a sociedade às vezes é denominada 

“Jeunesse” ou a “Sociedade” e o Distribuidor que assina o Contrato é denominado como “um 

Distribuidor" ou "o Distribuidor”. 

1.1.3 Estas Políticas e Procedimentos juntamente com o Formulário e Contrato de Distribuição da 

Jeunesse (o “Contrato de Distribuidor”) e o Plano de Recompensas (aqui denominados coletivamente 

como “Contrato”), tal como existem ou possam vir a ser alterados, constituem o acordo total e 

vinculativo entendimento entre a Jeunesse e os distribuidores da Jeunesse. 

1.2. Código de Conduta do Distribuidor 

1.2.1 Serei honesto e justo nos meus negócios como um distribuidor  

1.2.2 Trabalharei ativamente para estabelecer e manter uma base de clientes de varejo. 

1.2.3 Conduzirei meu negócio de forma a melhorar minha reputação e a reputação positiva 

estabelecida pela Jeunesse. 

1.2.4 Serei atencioso e respeitoso com todas as pessoas com quem entrar em contato no curso das 

atividades independentes da Jeunesse e somente deverei fazer contato pessoal ou telefônico com 

candidatos potenciais e clientes de forma razoável e durante horário razoável para evitar situações 

desagradáveis. Ao fazer uma apresentação de vendas, deverei interrompê-la imediatamente após o 

pedido do destinatário. 
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1.2.5 Cumprirei minhas responsabilidades de liderança como Patrocinador, que inclui treinamento, 

suporte e comunicação com os distribuidores em minha organização. 

1.2.6 Não patrocinarei ou tentarei patrocinar qualquer Distribuidor da Jeunesse, direta ou 

indiretamente, para qualquer outro programa de marketing de rede. 

1.2.7 Não me envolverei em práticas enganosas ou ilegais e não divulgarei erroneamente os Produtos 

da Jeunesse ou o Plano de Recompensas. 

1.2.8 Reconheço que a minha experiência pessoal e os benefícios recebidos dos Produtos da Jeunesse 

podem ser interpretados como uma atribuição não autorizada de propriedades. 

1.2.9 Compreendo e concordo que sou o único responsável por todas as obrigações financeiras e/ou 

jurídicas incorridas no curso das minhas atividades como um distribuidor e que quitarei todas as dívidas 

e deveres exigidos de um distribuidor. 

1.3. Vigência & Renovação 

1.3.1 Vigência. A vigência do presente Contrato é de um ano. Caso o Distribuidor não renove 

anualmente o seu Contrato, ou se for cancelado ou rescindido por qualquer motivo, o Distribuidor 

perderá permanentemente todos os direitos como Distribuidor. O Distribuidor não mais será elegível 

para vender Produtos e serviços e nem para receber Comissões, bônus ou outros benefícios resultantes 

das atividades de sua antiga organização de vendas em linha descendente. Em caso de cancelamento, 

rescisão ou não renovação, o Distribuidor renuncia afirmativamente a todos os direitos do Contrato, 

incluindo, entre outros, os direitos de propriedade, a antiga organização em linha descendente e 

quaisquer bônus, comissões ou outras remunerações obtidas por meio das vendas e outras atividades 

da antiga organização em linha descendente. A Jeunesse reserva-se o direito de rescindir todos os 

Contratos após notificação em 30 dias de antecedência caso a Sociedade opte por: (1) cessar as 

operações comerciais; (2) dissolver-se como uma entidade comercial; ou (3) encerrar a distribuição de 

seus Produtos e/ou serviços por meio de canais de venda direta. O Distribuidor poderá cancelar este 

Contrato a qualquer momento, e por qualquer motivo, mediante notificação por escrito à Jeunesse no 

endereço principal da sociedade. A Jeunesse poderá cancelar este Contrato por qualquer motivo após 

notificação por escrito em 30 dias de antecedência à Distribuidor. 

1.3.2 Renovação. Os distribuidores devem renovar o seu Contrato de Distribuição por ano, pagando 

um valor anual na data ou antes da data de aniversário do seu Contrato de Distribuição, a menos que o 

Distribuidor tenha acumulado 360PV (Volume pessoal) em Auto envio durante o ano (com base na data 

de aniversário do distribuidor). Caso o volume de 360 PV seja atingido nos 365 dias anteriores à data de 

aniversário, a taxa anual de renovação será dispensada. Caso a renovação não seja feita dentro de trinta 

(30) dias após o vencimento do prazo atual do Contrato de Distribuição, o Contrato de Distribuição será 

rescindido. O Programa de Renovação Automática (ARP - Automatic Renewal Program) poderá ser 

utilizado para evitar qualquer atraso. 
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1.4. Direitos de Distribuidores 

Uma vez que o Contrato de Distribuição tenha sido aprovado pela Jeunesse, os benefícios do Contrato 

de Distribuição estarão disponíveis para o Distribuidor, desde que a Distribuição não esteja em violação 

do Contrato. Esses benefícios incluem o direito de: vender Produtos Jeunesse, nos termos do Contrato; 

participar do Plano de Recompensas Financeiras e, se for elegível, receber as Comissões e benefícios; 

Patrocinar outras pessoas; receber catálogos periódicos da Jeunesse e outras formas de comunicação; 

Participar nas funções de apoio, serviço, treinamento, motivação e reconhecimento promovidos pela 

Jeunesse (mediante o pagamento de cobranças apropriadas, se aplicável e permitido juridicamente); e 

participar de concursos promocionais e de incentivos promovidos pela Jeunesse. 

1.5. Prestador Independente 

Um distribuidor é um contratante independente e não um funcionário ou agente da Jeunesse. Ver 

Anexo A.1 para mais informações. 

1.6. Conduta de Negócio 

Cada distribuidor realizará todas as suas atividades comerciais de forma profissional e ética, o que 

aumentará a reputação do Distribuidor e a reputação positiva da Jeunesse. Os distribuidores não 

participarão de nenhuma conduta que possa refletir negativamente sobre a Jeunesse ou a imagem de 

qualquer outro Distribuidor. Os distribuidores serão atenciosos e respeitosos com todas as pessoas com 

quem entrarem em contato, incluindo funcionários e executivos do escritório corporativo da Jeunesse, e 

atuarão de forma a respeitar os Produtos e o profissionalismo da Jeunesse e seus outros distribuidores. 

Um distribuidor, em nenhuma circunstância, menosprezará ou infringirá o nome ou reputação da 

Jeunesse em conexão com a comercialização de Produtos da Jeunesse ou se apropriará indevidamente 

de qualquer informação confidencial ou segredos comerciais (incluindo nomes e listas de endereços do 

distribuidor) da Jeunesse para uso do distribuidor ou outros. 

1.7. Compra não necessária  

A compra de Produtos não é necessária para se tornar um distribuidor. 

SEÇÃO 2 — TORNAR-SE DISTRIBUIDOR DA JEUNESSE 

2.1. Inscrição 

2.1.1  Condições necessárias. Para se tornar um associado da Jeunesse, o candidato deve ter (i) pelo 

menos 18 anos de idade (ou a idade mínima exigida no país onde se inscrever), em caso de pessoa física, 

ou devidamente registrado e em conformidade com a jurisdição onde está registrado para fazer 

negócios, em caso de pessoa jurídica; (ii) ser autorizado a praticar venda direta no país de residência; (iii) 

apresentar um Contrato de Distribuição verdadeiramente completo que seja aceito pela Sociedade; e 

(iv) comprar um Kit de Inicialização, a menos que seja proibido por lei. Para ser elegível aos benefícios 

do Plano de Recompensas Financeiras disponível, o Associado também deverá gerar PV de 100 (por 

meio de vendas de clientes ou compras pessoais).  
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2.1.2  Formulário. Ao assinar o Contrato de Distribuição e enviá-lo para a Jeunesse, o Distribuidor está 

se candidatando para se tornar um distribuidor independente da Jeunesse. O Formulário é aprovado 

quando recebida, sujeita aos direitos na seção 2.1.3, e se o requerente estiver de acordo com o 

Formulário do distribuidor. Após a aprovação, a Jeunesse estabelecerá uma relação de distribuição.  

2.1.3 Direito de Rejeitar. A Jeunesse reserva-se o direito de rejeitar qualquer Formulário de 

Distribuição por qualquer motivo dentro de três (3) meses após o recebimento. A Jeunesse não aceita 

Formulários de Distribuição que contenham informações intencionalmente falsificadas e considera tais 

solicitações como nulas. 

2.1.4 Notificação de Alterações. O Distribuidor é responsável por informar a Sociedade de quaisquer 

alterações que afetem a precisão da suo Formulário de Distribuição e quaisquer informações 

subsequentes sobre as informações da associação de distribuição.  

2.1.5  Kit de Inicialização. Um Kit de Inicialização virtual está disponível para cada distribuidor como 

parte de sua inscrição. Quando exigido por lei, uma cópia impressa será disponibilizada. 

2.1.6 Distribuidores em Potencial. Caso um distribuidor pague ou reembolse um distribuidor em 

potencial pelas despesas incorridas na participação de qualquer evento da Jeunesse, ou caso o 

Distribuidor participe de um evento da Jeunesse com um distribuidor em potencial, a Jeunesse 

reconhecerá esse Distribuidor como Patrocinador se o distribuidor em potencial enviar umo Formulário 

dentro de 60 dias após a evento. Posteriormente, o cliente em potencial pode se inscrever com o 

Patrocinador de sua escolha. 

2.2. Benefícios  

2.2.1  Participação e Benefícios. Um distribuidor poderá participar de apenas um Contrato de 

distribuição, exceto conforme explicitamente permitido neste documento. “Participação” significa o 

direito de dirigir, controlar, deter, participar ou ser o beneficiário da direção, controle, propriedade ou 

participação de outra pessoa na conta.  

2.2.2  Mesmo domicílio. Um casal, seja casado ou vivendo em união estável, pode ter apenas um 

contrato de distribuição para a mesma unidade familiar. As ações de cada pessoa do casal e qualquer 

outra pessoa com interesse ou benefício no Contrato de Distribuição são atribuíveis ao Contrato de 

Distribuição como um todo.  

2.2.3  Pessoa Jurídica e seus Representantes. Caso um distribuidor seja uma pessoa jurídica, todas as 

pessoas que possuam o direito de controlar essa entidade, incluindo, entre outros, seus acionistas, 

administradores, diretores ou seus membros ou gerentes (os “representantes”) possuem participação 

no contrato de Distribuição e não podem ter uma participação em outro Contrato de Distribuição. As 

ações dos cônjuges ou dos parceiros de união estável dos representantes da entidade são atribuíveis ao 

Contrato de Distribuição da entidade como um todo.  
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2.3. Parceiros casados 

Maridos, esposas ou companheiros em união estável (coletivamente “cônjuges”) que desejam se tornar 

distribuidor devem enviar uma único Formulário e Contrato de Distribuição. Nem um ou outro pode ter 

participação em outro Contrato de Distribuição (vide 2.2). A ação de um dos cônjuges será atribuída a 

ambos os cônjuges solidariamente e, portanto, ao Contrato de Distribuição. Caso dois (2) Distribuidores 

se casem, cada um deles pode manter o Contrato de Distribuição que tinham antes do casamento. 

2.4. Corporações, Sociedades Limitadas e Trusts 

2.4.1 Sociedades como Distribuidores. As sociedades formadas como corporações, sociedades 

anônimas, sociedades limitadas e/ou trusts podem se candidatar para se tornar um distribuidor, a 

menos que seja proibido por lei. Como candidatas, devem preencher e enviar o Contrato de 

Distribuição, acompanhado de cópias do Contrato Social, Estatutos, contrato de parceria ou documento 

de constituição ou outra carta constitucional ou documento comprobatório da jurisdição onde fazem 

negócios. 

2.4.2 Divulgação de Representantes. Para garantir o cumprimento do Contrato de Distribuição, os 

distribuidores devem divulgar uma lista completa de todos os representantes da Sociedade, incluindo 

diretores, administradores e acionistas da sociedade. As sociedades anônimas devem divulgar uma lista 

completa de todos os membros, administradores e gerentes. As limitadas devem divulgar todos os 

sócios e diretores. Os trusts devem divulgar o(s) fideicomissário(s) e beneficiário(s). Estas informações 

poderão ser enviadas por fax ou por e-mail para a Jeunesse e devem ser atualizadas pelo Distribuidor. O 

Distribuidor também deve fornecer à Jeunesse uma evidência do número comercial ou de CNPJ e provas 

de que a entidade é idônea (consulte o Apêndice A para detalhes específicos do país). Caso qualquer 

acionista, sócio, membro ou gerente de um distribuidor for ele próprio uma entidade, as informações 

requeridas acima para a entidade também deverão ser necessárias para esse acionista, parceiro, 

membro ou gerente.  

2.4.3 Responsabilidade. Os acionistas, membros, parceiros, funcionários, agentes, beneficiários, 

fideicomissários e aqueles que promovem a pessoa jurídica, conforme aplicável, concordam em 

permanecer pessoalmente responsáveis pela Jeunesse e vinculados solidariamente ao Contrato.  

2.4.4 Nome Fantasia. Um formulário completo de Nome Fantasia [“Atuando sob o Nome Comercial” 

ou DBA (Doing Business As – Fazendo Negócios Como)] deve estar registado junto à Jeunesse. Em 

qualquer posição do distribuidor envolvendo os esforços de mais de um indivíduo, seja como 

corporação, parceria, sociedade anônima ou fideicomissário, as ações de um participante deverão 

refletir sobre o Contrato de Distribuição como um todo. Caso um participante tenha violado os termos e 

condições do Contrato, a Relação de Distribuição inteira será considerada como em violação. 

2.5. Nome correto e número de identificação 

Uma pessoa ou entidade não pode se candidatar a um Contrato de Distribuição usando um nome fictício 

ou fantasia ou usar a identidade de outra pessoa ou entidade que não estará associada à Associação de 

Distribuição. Ninguém pode inserir um número de CNPJ ou outro número de identificação que não 

tenha sido atribuído ao indivíduo ou entidade principal no Contrato de Distribuição. 
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2.6. Número de Identificação Fiscal 

Ao inscrever-se, ou a pedido da Jeunesse, um distribuidor deverá, se permitido por lei, fornecer seu 

número de CNPJ e/ou número de identificação fiscal e uma cópia. Após a inscrição, a Jeunesse fornecerá 

à Distribuidor um número de identificação exclusivo de Distribuidor que será usado para identificar seu 

Contrato de Distribuição.  

2.7. Correções e Alterações de Patrocinador/Colocação 

2.7.1  Correções. Uma alteração de colocação ou correção do patrocinador pode ser solicitada no 

prazo de três (3) dias a partir da data da inscrição.  

2.7.1.1 Esta política é utilizada unicamente para corrigir erros cometidos na inscrição e não é usada 

quando o Distribuidor deseja um Patrocinador diferente por outros motivos. As correções podem ser 

solicitadas por meio da Central de Atendimento do serviço de apoio e devem incluir uma explicação 

para o pedido.  

2.7.1.2 Não haverá taxa para a primeira correção solicitada no período inicial de três (3) dias. 

2.7.2  Alterações. A Jeunesse desencoraja alterações no Patrocinador e na Colocação. No entanto, 

após o período inicial de três (3) dias, os pedidos de alteração de colocação ou alteração de Patrocínio 

podem ser concedidos pela Jeunesse a seu exclusivo critério, com as condições e restrições adicionais 

exigidas pela Jeunesse.  

2.7.2.1 As alterações do patrocinador não serão feitas fora da organização da árvore de inscrição ou dos 

superiores do Patrocinador. Tais alterações requerem permissão por escrito do Patrocinador e dos 3 

primeiros distribuidores superiores ativos. Todos as solicitações deverão ser enviadas ao Departamento 

de Conformidade.  

2.7.2.2 Caso seja aprovada uma Alteração de Colocação ou alteração de Patrocínio, o Distribuidor 

deverá pagar uma taxa de alteração (vide a Tabela de Taxas no Anexo A). 

2.8. Adição ou Remoção de Co-Requerentes Após Inscrição 

2.8.1 Procedimentos. Os pedidos para adicionar um co-requerente a um Contrato de Distribuição 

devem ser feitos ao Departamento de Pesquisa. O pedido não será concedido se o co-requerente tiver 

uma participação do capital em outro Contrato de Distribuição ou estiver sujeito ao requisito de espera 

na seção 2.10. Uma vez aprovada, o Distribuidor deve enviar um Contrato de Distribuição alterado 

completo e devidamente assinado pelo Distribuidor e pelo co-requerente.  

2.8.2 Ganhos. Todos os ganhos serão enviados ao endereço registrado para a posição do distribuidor.  

2.8.3 Restrições. O candidato original deve permanecer parte no Contrato de Distribuição original 

uma vez que um co-requerente seja adicionado; no entanto, caso o Distribuidor original queira rescindir 

o relacionamento de Distribuidor com a Jeunesse, ele deve fazê-lo de acordo com a política da Jeunesse 

e o Co-requerente deve enviar um Formulário de Transferência Comercial. Caso isso não ocorra, este 

Contrato deverá ser rescindido após a retirada do distribuidor original.  
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2.8.4 Alteração de Patrocinador. A modificação permitida no âmbito desta seção não inclui alteração 

de patrocinador. A taxa de processamento para alterações ou adições encontra-se no Anexo A.17. 

2.8.5 Renúncia de Co-requerente. Os co-requerentes podem renunciar à sua participação em um 

Contrato de Distribuição notificando o Atendimento ao Cliente. Eles estarão sujeitos à regra de espera 

na seção Error! Reference source not found.. 

2.9. Inscrições múltiplas 

Caso um candidato envie vários formulários do Contrato de Distribuição que listam diferentes 

Patrocinadores, somente o primeiro formulário preenchido a ser recebido pela Jeunesse será aceito. A 

Jeunesse reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de tomar a decisão final sobre todas essas 

disputas.  

2.10. Período de Carência para Nova Inscrição  

2.10.1 Política. Qualquer ex-Distribuidor (incluindo um co-requerente) e qualquer pessoa que detinha 

uma participação em um Contrato de Distribuição e que deseje candidatar-se a um novo Contrato de 

Distribuição ou adquirir uma participação em um Contrato de Distribuição existente pode fazê-lo 

somente depois de entregar uma notificação de rescisão ou cancelamento do Contrato de Distribuição 

original, aguardando:  

2.10.1.1 doze (12) meses se a maior classificação alcançada anteriormente (diretamente ou por meio 

de uma participação do capital) fosse Sapphire Elite ou inferior; ou 

2.10.1.2 dezoito (18) meses, se a maior classificação alcançada anteriormente (diretamente ou por 

meio de uma participação do capital) fosse Ruby Director ou superior. 

O candidato que se inscrever novamente deve enviar um Formulário de Transferência Comercial com o 

seu pedido. 

2.10.2 Regras do Período de Espera. Qualquer atividade do distribuidor durante o período de espera 

aplicável exigido em 2.10.1 que possa sugerir que o Distribuidor esteja estabelecendo uma nova 

sociedade deverá redefinir o período de espera aplicável. Indícios de tais atividades incluem, entre 

outros, participação de reuniões e promoção de oportunidade ou Produtos de qualquer forma. 

2.11. Relatórios, informações confidenciais e segredos comerciais 

2.11.1 Relatórios. A Jeunesse deseja proteger-se e proteger os seus distribuidores de uma concorrência 

injusta e inadequada. A Jeunesse oferece às Distribuidores acesso e visualização de suas organizações 

por meio do JOffice. Os relatórios gerados por meio do JOffice e de cada lista de Distribuidor, incluindo, 

entre outros, todos os distribuidores; listas de organização; nomes; endereços; endereços de e-mail; e 

os números de telefone contidos no banco de dados da Jeunesse, sob qualquer forma, incluindo, entre 

outros, cópias impressas, mídia eletrônica ou digital (coletivamente os "Relatórios") são propriedade 

confidencial da Jeunesse. A Jeunesse derivou, compilou, configurou e atualmente mantém os Relatórios 

por meio de despesa com tempo considerável, esforço e recursos monetários. Os relatórios, nos moldes 

presentes e futuros e, conforme alterados periodicamente, constituem ativos proprietários 
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comercialmente vantajosos e segredos comerciais da Jeunesse, que cada distribuidor deverá manter em 

sigilo. Assim, caso não houvesse este acordo de confidencialidade e não divulgação, a Jeunesse não 

forneceria Relatórios para um distribuidor. O direito do distribuidor de divulgar os Relatórios e as 

informações nele contidas e outras informações do distribuidor mantidas pela Jeunesse é limitado na 

máxima extensão possível e pode ser negado a critério da Jeunesse. 

2.11.2  Finalidade. Os relatórios são disponibilizados ao Distribuidor com o único propósito de ajudar os 

distribuidores a trabalhar com sua organização em linha descendente no desenvolvimento de seus 

negócios com a Jeunesse. Os distribuidores podem usar Relatórios fornecidos para ajudar, motivar e 

treinar sua organização linha descendente. 

2.11.3 Não divulgação. O acesso de um distribuidor aos seus Relatórios é protegido por senha. Os 

relatórios são fornecidos a cada distribuidor com a mais rigorosa confiança. Esses Relatórios não 

deverão ser divulgados por um distribuidor a terceiros ou utilizados para outros fins que não o 

cumprimento das suas obrigações nos termos do Contrato e pelo benefício da Jeunesse, sem o 

consentimento prévio por escrito da Jeunesse. Qualquer uso ou divulgação não autorizada do Relatório 

constitui abuso, apropriação indevida e violação do Contrato de Distribuição e pode causar danos 

irreparáveis à Jeunesse. 

2.11.4 Restrições. Cada distribuidor não deverá, por conta própria ou em nome de qualquer outra 

pessoa:  

2.11.4.1 Divulgar direta ou indiretamente qualquer informação contida em qualquer Relatório a 

terceiros; 

2.11.4.2 Divulgar direta ou indiretamente a senha ou outro código de acesso ao seu Relatório; 

2.11.4.3 Utilizar as informações para competir com a Jeunesse ou para qualquer outra finalidade além 

de promover o negócio do distribuidor com a Jeunesse;  

2.11.4.4 Recuperar ou solicitar qualquer Distribuidor listado em qualquer Relatório ou de qualquer 

maneira tentar influenciar ou induzir qualquer Distribuidor a alterar sua relação comercial com a 

Jeunesse.  

2.11.5 Devolução de Relatórios Após Rescisão. A pedido da Jeunesse e sempre após a rescisão do 

Contrato, o Distribuidor deverá nos devolver os originais, e todas as cópias de quaisquer Relatórios e 

quaisquer informações confidenciais ou secretas comerciais retiradas deles (por escrito ou eletrônicas) 

que estejam na posse do distribuidor ou sujeitas a seu controle. 

2.11.6 Violação. Caso o Distribuidor viole quaisquer das cláusulas desta subseção sobre Relatórios, a 

Sociedade poderá rescindir o Contrato de Distribuição e poderá solicitar medidas cautelares para evitar 

danos irreparáveis à Jeunesse ou a qualquer um de seus distribuidores. A Jeunesse também pode 

recorrer a todos os recursos apropriados de acordo com a legislação aplicável para proteger seus 

direitos aos Relatórios; não recorrer a esses recursos não constituirá uma renúncia a esses direitos. 
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2.11.7 Informações confidenciais. Os distribuidores podem ter acesso a informações confidenciais da 

Jeunesse. Especificamente, mas sem se limitar ao que segue, informações confidenciais incluem 

informações contidas em qualquer relatório genealógico ou em linha descendente fornecido ou 

acessível a um distribuidor, listas de clientes, informações do fabricante, relatórios da comissão ou de 

vendas, fórmulas de produtos e outras informações financeiras e comerciais da Jeunesse. Todas essas 

informações (seja em forma eletrônica, oral ou escrita) são confidenciais e de propriedade da Jeunesse, 

e são transmitidas ou disponíveis à Distribuidor em estrita confidencialidade. Cada distribuidor concorda 

que não divulgará tais informações confidenciais a terceiros, direta ou indiretamente, ou usará as 

informações para competir com Jeunesse ou para qualquer outro propósito, exceto conforme 

expressamente autorizado pelo Contrato. Estas informações devem ser utilizadas apenas para a 

promoção do programa da Jeunesse de acordo com o Contrato. O Distribuidor e a Jeunesse concordam 

que, sem este acordo de confidencialidade e não divulgação, a Jeunesse não forneceria as informações 

ou as tornariam acessíveis à Distribuidor. Esta disposição deverá sobreviver à rescisão ou expiração do 

Contrato de Distribuição. 

2.12. Patrocínio e Vendas em Outros Mercados 

2.12.1 Direito de Patrocínio. Os distribuidores da Jeunesse podem patrocinar indivíduos em sua 

organização, sujeitos ao Contrato.  

2.12.2 Conformidade e Restrições. A conformidade com esta seção protege a Sociedade, os 

distribuidores e sua capacidade coletiva para realizar negócios em países selecionados. A violação 

dessas políticas poderá resultar em ação regulamentar governamental, que pode incluir multas severas, 

confisco de propriedade, encerramento de operações comerciais ou mesmo prisão. Consequentemente, 

um distribuidor não deverá:  

2.12.2.1 envolver-se em listas cegas de clientes em potencial. Muitos países têm leis de privacidade 

rígidas que proíbem solicitações cegas ou frias. Além disso, muitas legislações locais proíbem a 

propaganda de contatos; 

2.12.2.2 importar qualquer Produto para um mercado onde esse Produto não seja aprovado 

oficialmente. Os produtos são rotulados e às vezes formulados para países específicos;  

2.12.2.3 distribuir Kits de Inicialização da Jeunesse não aprovados para o país ao que se destina. Os 

textos promocionais de catálogos específicos de um país podem não ser apropriadas ou legais em outro 

país;  

2.12.2.4 vender produtos que não foram rotulados pela Jeunesse para este país;  

2.12.2.5 enviar produtos não autorizados para outro país. Os produtos a serem vendidos em qualquer 

país devem ser obtidos diretamente de um escritório ou armazém autorizado da Jeunesse e serem 

rotulados para esse país;  

2.12.2.6  procurar ou participar da cobertura da mídia de qualquer tipo sem aprovação prévia por 

escrito da Sociedade; 
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2.12.2.7 divulgar indevidamente os produtos ou a oportunidade da Jeunesse no país;  

2.12.2.8 fazer reivindicações ou garantias de potencial de ganhos;  

2.12.2.9 fazer alegações de saúde ilegais sobre os Produtos; 

2.12.2.10 não cumprir as Políticas e Procedimentos do país em que um distribuidor está inscrita; ou 

2.12.2.11 induzir clientes em potencial do país a se juntarem a uma organização, prometendo 

recompensas em dinheiro ou volume. 

2.13. Registro de Informações 

A Jeunesse incentiva todos os seus distribuidores a manter registros completos e precisos de suas 

transações comerciais. A Jeunesse pode exercer a sua opção de solicitar registros relacionados a vendas 

no varejo ou outros assuntos conforme descritos neste documento ou conforme exigido pela legislação 

aplicável. 

SEÇÃO 3 — CONFORMIDADE JURÍDICA 

3.1. Conformidade Jurídica 

Todos os distribuidores da Jeunesse deverão cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis referentes 

à conduta dos seus negócios.  

3.2. Sem Territórios Exclusivos 

Não há territórios exclusivos para fins de recrutamento e os Distribuidores não devem declarar que 

possuem direitos de território exclusivos. Não há limitações geográficas para Patrocínio do distribuidor, 

exceto nos países estrangeiros que não foram oficialmente abertos pela Jeunesse. 

3.3. Declarações de endossos governamentais 

As agências reguladoras governamentais não endossam programas de venda direta ou seus produtos ou 

serviços. Portanto, os distribuidores não podem declarar ou insinuar, direta ou indiretamente, que o 

Plano de Recompensas da Jeunesse ou seus Produtos ou serviços tenham sido aprovados, revisados ou 

endossados por qualquer agência governamental, a menos que a Jeunesse assim declare explicitamente. 

3.4. Propriedades de produtos 

3.4.1 Ausência de propriedades não autorizadas. O distribuidor da Jeunesse não deve fazer qualquer 

alegação de propriedade sobre um Produto da Jeunesse, direta ou indiretamente, que: 

3.4.1.1 seja ilegal; 

3.4.1.2 afirma que é aprovado pelo governo; 

3.4.1.3 seja incompatível com o catálogo oficial da Jeunesse; ou  
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3.4.1.4 qualquer diagnóstico, avaliação, prognóstico, descrição, tratamento, terapia, cura ou 

administração ou remédio de doença, incômodo ou enfermidade possam ser melhorados pelo consumo, 

uso ou aplicação do Produto.  

3.4.2  Catálogo Oficial da Jeunesse. Ao promover Produtos da Jeunesse, um distribuidor só pode fazer 

alegações existentes no Catálogo Oficial da Jeunesse para o país/mercado pretendido.  

3.5. Informações Pessoais 

As informações pessoais, como o número de identificação do distribuidor, o endereço do distribuidor, o 

número de telefone, etc., serão tratadas como confidenciais e não serão utilizadas, exceto em conexão 

com os negócios da Jeunesse, a menos que solicitado por lei. Em caso de emergência, a autoridade 

solicitante pode entrar em contato com o Departamento de Conformidade da Jeunesse, que informará o 

distribuidor de que alguém está tentando contatá-la.  

3.6. Autorização para uso de nome e imagem  

Ao firmar o Contrato, cada distribuidor concede à Jeunesse, suas afiliadas e agentes, o direito absoluto, 

perpétuo e, em nível global, e a licença para usar, gravar, fotografar, publicar, reproduzir, anunciar, 

exibir, editar e vender de qualquer maneira para todos os propósitos, seu nome, fotografia, imagem, 

voz, depoimento, informações biográficas, aparência e outras informações relacionadas aos negócios do 

distribuidor com a Jeunesse (coletivamente a “imagem”) em materiais de marketing, promoção, 

publicidade e treinamento, seja em impressão, rádio , transmissões de Internet ou de televisão 

(incluindo transmissões por cabo e satélite), de áudio e vídeo na Internet ou em outros meios de 

comunicação (”Materiais Publicitários”) por um número ilimitado de vezes, sem compensação, em 

perpetuidade. Cada distribuidor renuncia a qualquer direito de inspecionar ou aprovar qualquer 

material publicitário que inclua ou acompanhe a sua imagem. Cada distribuidor libera a Jeunesse de 

qualquer responsabilidade ou obrigação que possa surgir como resultado do uso de sua imagem, 

incluindo, entre outros, reivindicações de invasão de privacidade, violação de direito de publicidade e 

difamação (incluindo injúria e calúnia e difamação). Um distribuidor pode retirar a sua autorização de 

qualquer uso de sua imagem que ainda não tenha sido divulgada mediante aviso prévio à Jeunesse. Os 

distribuidores concordam que qualquer informação fornecida pelo distribuidor, incluindo o seu 

depoimento, é verdadeira e precisa. 

3.7. Concorrência desleal 

3.7.1.  Restrições de um distribuidor.  

3.7.1.1  Não Incitação de distribuidores e Clientes da Jeunesse. Um distribuidor é livre para participar de 

outros negócios de venda direta, múltiplo nível, ou de oportunidades de marketing ou empreendimento 

de marketing de rede, incluindo programas de afiliados (coletivamente “Marketing de Rede”). O 

distribuidor não deve, direta ou indiretamente, solicitar, recrutar ou tentar solicitar ou recrutar outros 

distribuidores ou Clientes da Jeunesse para qualquer outro negócio de Marketing de Rede. Isso inclui 

solicitações gerais no site de redes sociais do distribuidor, onde “amigos” incluem pessoas que são 

Distribuidores. Também inclui mencionar a afiliação do distribuidor com outro Negócio de Marketing de 
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Rede e compartilhar ou socializar a postagem de outra pessoa que promove outro negócio de Marketing 

de Rede.  

3.7.1.2  Não Promoção dos Produtos e Oportunidade da Jeunesse com os Produtos e Oportunidade de 

um Concorrente. Caso o distribuidor participar de outro negócio de Marketing de Rede, o distribuidor 

concorda que deverá operar seu Contrato de Distribuição da Jeunesse inteiramente separada dela. 

Consequentemente, se estiver participando de outro negócio de Marketing de Rede, o distribuidor 

concorda que: (I) não deve exibir produtos não relacionados aos Produtos e Auxílios de Vendas da 

Jeunesse com, ou no mesmo local que, os Produtos ou Auxílios de Vendas da Jeunesse; (ii) não deve 

oferecer nenhum programa, oportunidade, produto ou serviço que não sejam da Jeunesse em conjunto 

com a oportunidade ou Produtos da Jeunesse para clientes ou distribuidores em potencial ou existentes; 

(iii) não deve oferecer, nem fazer referência, de forma explícita ou implícita, a qualquer oportunidade, 

produto ou serviço que não seja da Jeunesse em qualquer reunião, seminário ou convenção relacionada 

a Jeunesse, ou dentro de duas horas e a um raio de oito quilômetros (8 km) do evento da Jeunesse. Caso 

a reunião da Jeunesse seja realizada telefonicamente ou pela internet, qualquer reunião que não seja da 

Jeunesse deve ser realizada pelo menos duas horas antes ou depois da reunião da Jeunesse, e em um 

número de telefone ou no endereço de internet diferentes da reunião da Jeunesse. 

3.7.1.3  Venda de produtos ou serviços concorrentes para clientes e distribuidores da Jeunesse. Não 

obstante a subseção 3.7.1.2, durante a vigência deste Contrato, o distribuidor não deve vender ou 

tentar vender quaisquer programas, produtos ou serviços aos Clientes ou Distribuidores da Jeunesse 

que compitam com os Produtos da Sociedade. Qualquer oportunidade de programa, produto, serviço ou 

marketing de rede nas mesmas categorias genéricas que os Produtos da Jeunesse é considerada 

concorrente, independentemente das diferenças de custo, qualidade ou outros fatores distintivos. 

3.7.2  Restrições Após Rescisão. Por um período de doze (12) meses após a rescisão do Contrato ou 

por um período maior que seja legalmente executável, um distribuidor não poderá recrutar nenhum 

outro distribuidor ou Cliente para outro negócio de Marketing de Rede. O distribuidor e a Jeunesse 

reconhecem que, pelo marketing de rede ser conduzido por meio de redes de prestadores 

independentes em muitos países, e os negócios são comumente realizados por Internet e telefone, um 

esforço para limitar de forma restrita o alcance geográfico das disposições de não solicitação o tornaria 

totalmente ineficaz. Portanto, cada parte concorda que esta disposição de não solicitação se aplica a 

todos os mercados a que a Jeunesse envia produtos ou conduz seus negócios, seja por meio de venda 

direta, comércio eletrônico ou de outra forma. Esta subsecção sobreviverá à rescisão do Contrato. 

3.8. Confidencialidade do Fornecedor 

As relações comerciais da Jeunesse com seus fornecedores e fabricantes são confidenciais. Um 

distribuidor não deve entrar em contato, direta ou indiretamente, falar ou se comunicar com qualquer 

representante ou fornecedor ou fabricante, exceto em um evento patrocinado pela Jeunesse, no qual o 

representante esteja presente a pedido da Jeunesse. 
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3.9. Alteração de linha, patrocínio cruzado e persuasão  

3.9.1  Atividade proibida. Manter a integridade da linha de Patrocínio em um Contrato de Distribuição 

é fundamental para o marketing de rede. Consequentemente, cada distribuidor concorda em abster-se 

de se envolver em alteração de linha, patrocínio cruzado e persuasão.  

3.9.1.1 “Alteração de Linha” significa solicitar e tornar-se um distribuidor (a) quando já se é um 

distribuidor, (b) ao manter uma participação em outro Contrato de Distribuição; e/ou (c) quando o 

período de espera na seção 2.10 não tiver passado.  

3.9.1.2 “Patrocínio Cruzado” inclui mudança para uma linha de Patrocínio diferente de (a) um 

distribuidor ativo, (b) um ex-Distribuidor que está sujeitp ao período de espera da seção 2.10, ou (c) um 

ex-Distribuidor que tenha patrocinado ou comprado produtos enquanto estiver sujeito ao período de 

espera da seção 2.10.  

3.9.1.3 “Persuasão” significa solicitar, encorajar, oferecer benefícios ou, de qualquer forma, auxiliar 

outro distribuidor na Alteração de Linha e/ou Recrutamento Cruzado. A persuasão ocorre, entre outras 

formas, oferecendo, mostrando ou explicando os Produtos ou a oportunidade de outra sociedade de 

venda direta para qualquer Distribuidor da Jeunesse, seja diretamente ou por meio de mídias sociais 

que o distribuidor sabe que é frequentada ou dirigida a outros distribuidores da Jeunesse. 

3.9.2.  Informações Fictícias. Um distribuidor não deve usar o nome de seu cônjuge, parente ou de 

terceiros, nomes comerciais, nomes fantasia ou fictícios, pessoas jurídicas, números de identificação 

falsos ou números de identificação fictícios para contornar esta política.  

3.9.3  Obrigação de Notificação. Uma vez que a Alteração de linha, o Patrocínio cruzado e a Persuasão 

podem ser prejudiciais para nós e para os distribuidores envolvidos, cada distribuidor tem uma 

obrigação afirmativa de notificar a Sociedade, o quanto antes for possível, se tiver motivos razoáveis 

para suspeitar que Outro distribuidor tenha violado essas disposições. 

3.9.4  Reparos para a Violação. Caso um distribuidor viole tais disposições, a Sociedade poderá tomar 

qualquer ou todas as ações descritas nas seções Error! Reference source not found. e Error! Reference 

source not found.. A Sociedade também poderá: (i) encerrar os Contratos de Distribuição em violação; 

(ii) rescindir os Contratos de Distribuição criados como resultado da Alteração de Linha (o "Segundo 

Contrato de Distribuição”); (iii) impor uma multa monetária a qualquer dos distribuidores envolvidas; e 

(vi) deixar os Contratos de Distribuição registrados pelos Segundos Contratos de Distribuição em 

operação e não alterar o Patrocínio ou a Colocação, a menos que circunstâncias atenuantes e 

legitimidade obriguem o contrário. No entanto, a Sociedade não está sujeita à obrigação e qualquer 

movimento e a disposição final da organização permanente um critério exclusivo da Sociedade. Os 

distribuidores, sujeitos aos reparos, renunciam a todas as reivindicações contra a Sociedade que possam 

surgir ou se refiram à alienação destes distribuidores. 

3.9.5  Atividade antiética. Cada distribuidor concorda em ser ético e profissional em todos os 

momentos ao conduzir atividades comerciais da Jeunesse. Consequentemente, o distribuidor concorda 

que não o fará, nem encorajará ou, de modo algum, condicionará outros na sua linha em descendência a 
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participar de atividades não éticas. Exemplos de atividades antiéticas incluem, entre outros, alguns dos 

quais estão descritos mais detalhadamente no Contrato: 

3.9.5.1 Fazer alegações não aprovadas sobre os Produtos;  

3.9.5.2 Fazer alegações de renda não aprovadas;  

3.9.5.3 Fazer declarações falsas ou representação indevida de qualquer tipo, entre outros: informações 

falsas ou enganosas ou ofertas de vendas relativas à qualidade, disponibilidade, grau, preço, condições 

de pagamento, direitos de reembolso, garantias ou desempenho dos Produtos;  

3.9.5.4 Fazer comentários depreciativos sobre outros distribuidores ou a Sociedade;  

3.9.5.5 Causar vendas de produtos em estabelecimentos de varejo;  

3.9.5.6 Usar o cartão de crédito de terceiros sem autorização expressa por escrito;  

3.9.5.7 Uso incorreto de informações confidenciais da sociedade;  

3.9.5.8 Alteração de linha, patrocínio cruzado e persuasão;  

3.9.5.9 Falha no cumprimento dos requisitos de atividade de vendas e promoção;  

3.9.5.10 Participar em atividades de pré-mercado não autorizadas;  

3.9.5.11 Violar as regras para a realização de negócios em um mercado não direcionado para revenda;  

3.9.5.12 Conduta pessoal que desacredita a Sociedade e/ou seus distribuidores;  

3.9.5.13 Violar as leis aplicáveis relativas à operação de um Contrato de Distribuição;  

3.9.5.14 Violação do Código de Conduta; 

3.9.5.15 Violação do Contrato.  

3.10. Conformidade com o Modelo de Negócios da Jeunesse 

Um distribuidor não deve oferecer a oportunidade da Jeunesse por meio de, ou em combinação, com 

qualquer outro plano de compensação ou programa de Colocação, que não seja especificamente 

estabelecido no Catálogo Oficial da Jeunesse Além disso, um distribuidor não deve exigir ou encorajar 

outros distribuidores atuais ou potenciais a participar da Jeunesse de qualquer maneira que desvie do 

programa, conforme estabelecido no Catálogo Oficial da Jeunesse. Independentemente da classificação 

de um distribuidor, um distribuidor não deve exigir ou encorajar outros distribuidores atuais ou 

potenciais a firmar qualquer acordo, contrato ou associação, além dos oferecidos pela Jeunesse, para se 

tornar Distribuidor da Jeunesse. Da mesma forma, um distribuidor não deve exigir ou encorajar outros 

distribuidores atuais ou potenciais a fazer qualquer compra ou pagamento a um indivíduo ou outra 

entidade para participar do Plano de Recompensas da Jeunesse, exceto aquelas compras ou 
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pagamentos identificados como recomendados ou requeridos no Catálogo Oficial da Jeunesse e 

somente na medida em que sejam permitidos nos termos da legislação aplicável. 

3.11. Requisito de Treinamento 

Os distribuidores são obrigados a assegurar o treinamento adequado dos distribuidores que patrocinam. 

O “treinamento adequado” deverá incluir, entre outros, instrução sobre Políticas e Procedimentos, 

Plano de Recompensas, Informações sobre o Produto, práticas comerciais sólidas, estratégias de vendas 

e comportamento comercial ético. Um Patrocinador mantém uma associação de liderança profissional 

contínua com os distribuidores em sua organização e deve cumprir a obrigação de executar uma 

supervisão, vendas ou função de distribuição de boa fé na venda ou entrega de Produto e serviços ao 

consumidor final. 

3.12. Privacidade  

Os distribuidores devem cumprir todas as leis de segurança de dados e privacidade aplicáveis, incluindo 

leis de notificação de violação de segurança. Os distribuidores devem tomar as medidas adequadas para 

salvaguardar e proteger todas as informações privadas, incluindo, entre outros, números de cartão de 

crédito e previdência social, fornecidos por um Cliente de varejo, cliente de varejo em potencial ou 

outros distribuidores. Os distribuidores devem manter essas informações em estrita confidencialidade. 

Os distribuidores são responsáveis pelo manuseio seguro e armazenamento de todos os documentos 

que podem conter tais informações privadas. Os distribuidores devem adotar, implementar e manter 

salvaguardas administrativas, técnicas e físicas adequadas para proteger contra ameaças ou riscos em 

potencial para a segurança de informações confidenciais e dados do Cliente. As salvaguardas adequadas 

podem incluir, entre outros: (i) criptografar dados antes de transmiti-lo eletronicamente; (ii) armazenar 

registros em um local seguro; (iii) proteger arquivos de computador por senha; ou (iv) triturar arquivos 

em papel contendo informações confidenciais ou dados do cliente. Os distribuidores devem reter 

documentos que contenham essas informações apenas durante o tempo necessário para concluir a 

transação. Os distribuidores devem eliminar qualquer papel ou registro eletrônico que contenha dados 

do Cliente e outras informações confidenciais após o uso, tomando todas as medidas razoáveis para 

destruir as informações: (a) trituração; (b) apagando e excluindo permanentemente; ou (c) modificando 

os dados do Cliente e outras informações confidenciais nesses registros para torná-los ilegíveis, não 

retificáveis e indecifráveis por qualquer meio. 

3.13. Equipes de Vendas de Outras Sociedades  

O distribuidor concorda em abster-se de visar sistematicamente os membros de outra sociedade de 

venda direta para ser um distribuidor. Se qualquer demanda, reivindicação, ação governamental, ação 

judicial, arbitragem ou mediação incorrer contra um distribuidor, alegando que ela se envolveu em tal 

atividade proibida, o distribuidor deve indenizar a Jeunesse contra todas as reivindicações, ações, 

processos e demandas decorrentes ou relacionadas ao recrutamento sistemático. Os distribuidores não 

podem incentivar os membros da equipe de vendas de outra sociedade de vendas diretas a violarem os 

termos do contrato com essa sociedade. Os distribuidores assumem o único risco e responsabilidade 

exclusiva para tais atividades, cujas atividades não são aprovadas ou apoiadas pela Jeunesse. 



16 

 

3.14. Comunicação de Violações de Normas 

Os distribuidores que observarem uma violação de política por outro distribuidor devem enviar um 

relatório escrito da violação ao Departamento de Conformidade da Jeunesse, seja por meio de fax, 

correio ou e-mail. Esses documentos devem conter a assinatura e a identificação de usuário do 

distribuidor. As queixas anônimas não serão aceitas sob nenhuma condição. Não serão aceitas 

chamadas telefônicas referentes a tais assuntos, uma vez que a documentação deve ser apresentada 

por escrito tanto da(s) parte(s) queixosa(s) quanto do indivíduo(s) citado(s) na violação da política. Os 

detalhes do incidente, como datas, número de ocorrências, pessoas envolvidas, testemunhas e qualquer 

outra documentação de apoio, devem ser incluídos no relatório. 

SEÇÃO 4 — ALTERAÇÕES NA PROPRIEDADE DE UM CONTRATO DE 

DISTRIBUIÇÃO 

4.1. Sucessão por morte ou incapacidade 

4.1.1 Política e Procedimento. Após a morte de um distribuidor, o Contrato e os direitos de um 

distribuidor devem passar para seu(s) herdeiro(s) legítimo(s), conforme previsto por lei, desde que o 

herdeiro se qualifique para ser um distribuidor. No entanto, a Jeunesse não reconhecerá essa 

transferência até que o herdeiro tenha enviado um formulário completo de transferência à Jeunesse, 

refletindo a nova titularidade, juntamente com uma cópia autenticada do atestado de óbito e um 

testamento legítimo ou uma ordem judicial de autoridade competente que designe o herdeiro legítimo. 

Após a Sociedade concluir que a transferência é apropriada, o Contrato de Distribuição será transferido 

para o herdeiro. O sucessor estará então sujeito a todos os direitos e as obrigações decorrentes do 

Contrato de Distribuição como qualquer outro distribuidor.   

4.1.2 Participação. A transferência de um Contrato de Distribuição nesta subseção está sujeita às 

políticas de participações da seção 2.2, exceto que um herdeiro, sendo o cessionário e já um 

distribuidor, pode escolher qual Contrato de Distribuição irá operar. A escolha deve ser feita no prazo de 

30 dias após a notificação do Departamento de Compliance. Após o recebimento de notificação, o 

Departamento de Compliance encerrará o Contrato de Distribuição não escolhido.   

4.1.3 Sociedades. Quando um distribuidor é uma sociedade e o único proprietário dessa sociedade 

morre, a transferência da Distribuição da Sociedade, para o(s) herdeiro(s) com direito legal à 

participação na sociedade, deve estar de acordo com a seção 4.1.1. , a menos que seja julgado de outra 

forma por um tribunal. 

4.1.4 Incapacidade. Caso um distribuidor se torne incapaz e não possa operar seu Contrato de 

Distribuição, a Sociedade reconhecerá o agente autorizado do distribuidor para operar o Contrato de 

Distribuição durante a incapacidade. Para tal, o agente autorizado deve fornecer uma evidência 

satisfatória da incapacidade do distribuidor e uma evidência satisfatória de sua autoridade para agir 

pelo distribuidor incapaz (por exemplo, uma procuração durável ou emergente) que seja autêntica e que 

a Sociedade possa verificar como legal. 
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4.2. Separação ou Dissolução 

4.2.1  Requisitos. Durante a pendência da separação ou dissolução da entidade, ambas as partes 

devem adotar um dos seguintes métodos de operação: 

4.2.1.1 Uma das partes pode, com o consentimento por escrito da(s) outra(s) e da Jeunesse, operar o 

Contrato de Distribuição da Jeunesse, concordando em lidar direta e unicamente com o outro cônjuge 

ou acionista, sócio ou fideicomissário que não renuncie; ou 

4.2.1.2 As partes podem continuar a operar o Contrato de Distribuição da Jeunesse em conjunto sem 

alterações, de forma que todas as compensações pagas pela Jeunesse sejam pagas da mesma forma que 

foram pagas antes da separação pendente ou dissolução. 

4.2.2 Pagamentos de Comissão. A Jeunesse não dividirá as Comissões entre cônjuges divorciados ou 

membros de entidades dissolventes, mas pagará os ganhos da maneira usual. Caso as partes de um 

processo de divórcio ou de dissolução não consigam resolver uma disputa sobre a disposição das 

Comissões e a titularidade do Contrato de Distribuição, o Contrato de Distribuição e os pagamentos não 

serão alterados até que seja ordenado por um tribunal da jurisdição competente. O reconhecimento e 

as recompensas serão atribuídos pela Sociedade de acordo com a prática anterior para aquele Contrato 

de Distribuidor, a menos que circunstâncias extraordinárias exijam uma abordagem diferente, que será 

determinada a critério exclusivo da Sociedade. 

4.2.3  Regra de Espera de 6 meses. Se um ex-cônjuge renunciar completamente a todos os direitos no 

Contrato de Distribuição em um divórcio e de acordo com o decreto de divórcio, ele(a) deve aguardar o 

período de seis (6) meses corridos (ver seção 4.6.1.3) antes de se inscrever novamente. A Sociedade 

pode renunciar todo ou parte do período de espera, a seu exclusivo critério. No caso de dissolução de 

uma pessoa jurídica, os detentores das participações do capital da pessoa jurídica devem aguardar seis 

(6) meses a partir da data da dissolução final antes de se reinscrever como Distribuidor. Em ambos os 

casos, no entanto, o ex-cônjuge ou afiliado comercial não devem ter direitos sobre nenhum distribuidor 

em sua antiga organização ou sobre qualquer Cliente antigo e deve desenvolver o novo negócio da 

mesma maneira que qualquer outro distribuidor novo. 

4.3. Transferência envolvendo um cônjuge ou sociedade de capital fechado 

4.3.1 Indivíduos. Um distribuidor que é um indivíduo pode transferir sua participação do capital (e a 

participação do cônjuge, se aplicável) para uma pessoa jurídica que é 100% (cem por cento) detida por 

um ou ambos os cônjuges. (Exemplo: O Sr. A é o único nome de um Contrato de Distribuição. Ele pode 

transferir seus direitos para XYZ, LLC se ele (e sua esposa) for o único acionista, administrador ou diretor 

da XYZ, Inc.) 

4.3.2 Sociedade. Um distribuidor que é uma pessoa jurídica e cem por cento (100%) de propriedade 

de um indivíduo e/ ou seu cônjuge pode transferir suas participações para o indivíduo e/ou o cônjuge. 

Exemplo: XYZ, Inc. é 100% (cem por cento) de propriedade do Sr. A. O Contrato de Distribuição está no 

nome de XYZ, Inc. XYZ, Inc. pode transferir sua participação para o Sr. A (e para a Sra. A, na mesma 

conta). 
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4.3.3 Requisitos para Transferência. Para realizar uma transferência, o distribuidor deve enviar umo 

Formulário de Distribuição alterada e,  

4.3.3.1 se adicionar um cônjuge, uma cópia da certidão de casamento; 

4.3.3.2 se remover um cônjuge, um formulário com as assinaturas de ambos os cônjuges reconhecidas 

em cartório que autorizam a remoção; 

4.3.3.3 se transferir para uma pessoa jurídica, um certificado de regularidade do Estado da organização 

e uma cópia dos documentos de constituição que mostre todos os detentores de participação e 

administração; ou 

4.3.3.4 se transferir de uma pessoa jurídica para o indivíduo e/ou indivíduo e cônjuge, uma declaração 

de autorização assinada por um administrador ou diretor da pessoa jurídica e assinada pelo indivíduo (e 

seu cônjuge, se aplicável). 

4.4. Alteração do Tipo de Pessoa Jurídica 

Um distribuidor que é uma pessoa jurídica e que deseja mudar para outro tipo de pessoa jurídica pode 

fazê-lo desde que as participações do capital não sejam alteradas. Todos os detentores de participações 

do capital da antiga pessoa jurídica devem confirmar com uma assinatura autenticada ou reconhecida 

em cartório que concordam com a mudança. Além disso, um novo Contrato de Distribuição deve ser 

submetido pela nova pessoa jurídica com uma resolução reconhecida em cartório da nova pessoa 

jurídica que assume o Contrato e todos os passivos existentes que possa ter conosco. Será cobrada uma 

taxa de processamento (ver Anexo A). Os membros da antiga entidade são solidariamente responsáveis 

por qualquer endividamento ou outra obrigação da Jeunesse.  

4.5. Limitações 

Alterações dentro do escopo das subseções 4.1, 4.2, 4.3 e 4.6 não incluem uma mudança de Patrocínio e 

estão sujeitas a uma taxa (ver Apêndice A.17). Caso a alteração envolva uma mudança na participação 

de um Contrato de Distribuição, a alteração está sujeita às regras de direito de preferência na subsecção 

4.7. 

4.6. Transferência ou Venda de Associação de Distribuição 

4.6.1 Políticas. A Jeunesse desencoraja a venda de Contratos de Distribuição, a transferência de 

participações parciais nos Contratos de Distribuição e a prática de parcerias como subterfúgio para 

transferência de participação. Caso um distribuidor deseje vender, transferir ou ceder (denominado 

como “transferência” neste objeto), sua participação total ou parcial em um Contrato de Distribuição da 

Jeunesse, então, 

4.6.1.1  a transferência está sujeita às regras de Direito de Preferência na seção 4.7; e 

4.6.1.2 nenhuma alteração na linha de Patrocínio pode resultar desta transferência; e 

4.6.1.3 o distribuidor que vende não pode voltar a se tornar um distribuidor sob outro Patrocinador até 

o período de espera descrito na seção 2.10.1 ter passado; e 
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4.6.1.4  se aprovado, o distribuidor que compra deve enviar uma novo Formulário e Contrato de 

Distribuição juntamente com um Formulário de Transferência Comercial preenchido de acordo com as 

instruções no formulário. 

4.6.2 Sociedades. As alterações nos detentores de participação de capital de uma pessoa jurídica, seja 

por adição ou substituição (mas não remoção ou demissão) de um acionista, diretor, administrador, 

gerente ou membro, são consideradas como uma transferência de participação e, portanto, estão 

sujeitas aos procedimentos de direito de preferência na seção 4.7. 

4.6.3 Direitos Reservados. Não obstante qualquer disposição em contrário do presente, qualquer 

transferência de um patrocinador ou Distribuidor(s) em linha descendente da sua posição atual só será 

feita se a Jeunesse considerar que é para o melhor interesse do negócio, conforme determinado pela 

Jeunesse a seu exclusivo critério.  

4.7. Direito de Preferência (RFR - Right of First Refusal)  

Todas as ofertas de venda ou transferência de propriedade de um Contrato de Distribuição estão 

sujeitas aos direitos de preferência conforme descrito neste documento, exceto para as transferências 

feitas nos termos das seções 4.1, 4.2, e 4.3.  

4.7.1  Procedimentos. Caso um distribuidor receba uma Oferta de Boa Fé (conforme definido a seguir) 

para comprar sua participação em um Contrato de Distribuição, o distribuidor deverá primeiro oferecer 

a venda dessas participações à Jeunesse nos mesmos termos e condições contidos na Oferta de Boa Fé. 

O distribuidor deverá entregar a Oferta de Boa Fé por escrito à Jeunesse, que terá 15 (quinze) dias úteis 

para aceitá-la. Uma “Oferta de Boa Fé” é uma oferta por escrito de compra dos direitos e obrigações de 

um Contrato de Distribuição por parte de uma pessoa que não é um distribuidor, a qual a Jeunesse, a 

seu exclusivo critério, determina ser uma oferta legítima. A evidência de uma oferta legítima pode 

incluir, entre outros, dinheiro ou títulos depositados em uma conta de depósito em garantia, evidência 

de um compromisso de empréstimo e outras medidas substanciais tomadas com o único propósito de 

comprar tais direitos e obrigações de um Contrato de Distribuição.  

4.7.2  Esta seção aplica-se a cada nova Oferta de Boa Fé recebida pelo distribuidor.  

4.7.3  Aprovação do Departamento de Compliance. O vendedor e o comprador devem enviar o 

seguinte ao Departamento de Compliance para revisão e aprovação i) um contrato de compra e venda 

assinado entre o comprador e o vendedor; ii) um Formulário e Contrato de distribuição do comprador; e 

iii) um formulário completo de vendas/transferência. A Jeunesse pode solicitar documentação adicional 

que possa ser necessária para analisar a transação entre o comprador e o vendedor. O Departamento de 

Compliance, a seu exclusivo e absoluto critério, aprovará ou negará a venda, transferência ou cessão 

dentro de três (3) dias úteis após o recebimento de todos os documentos necessários das partes.  

4.7.4  Vendas anuláveis; assunção de obrigações; período de espera. Se o vendedor transferir ou 

tentar transferir seu Contrato de Distribuição em termos diferentes dos estabelecidos na oferta para 

Jeunesse, tais transações serão nulas ou anuláveis a critério da Jeunesse. Além disso, se as partes não 
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conseguirem a aprovação da Jeunesse para a transação, a Jeunesse pode recusar-se a reconhecer a 

transação.  

SEÇÃO 5 — PROMOÇÃO DOS PRODUTOS E OPORTUNIDADE DA JEUNESSE 

5.1. Vendas de Produtos 

5.1.1  Apresentações de Vendas. Nas apresentações de vendas, os distribuidores devem identificar a si 

mesmos e aos Produtos da Jeunesse e o objetivo de seus negócios para potenciais Clientes de forma 

verdadeira. Os distribuidores não podem usar práticas de vendas enganosas, ludibriosas ou injustas. A 

explicação e a demonstração dos produtos oferecidos devem ser precisas e completas em todos os 

aspectos, incluindo, entre outros, preço, condições de pagamento, direitos de reembolso, garantias e 

serviços pós-venda e entrega.  

5.1.1.1 Os contatos pessoais ou telefônicos devem ser feitos de forma razoável e durante horas 

razoáveis para evitar situações desagradáveis. Os distribuidores devem suspender imediatamente uma 

demonstração ou apresentação de vendas a pedido do consumidor.  

5.1.1.2 Os distribuidores não devem abusar da confiança dos consumidores individuais, devem 

respeitar a falta de experiência comercial dos consumidores e não devem explorar a idade, 

enfermidade, falta de entendimento ou a falta de conhecimento de linguagem de um Cliente.  

5.1.1.3 Os distribuidores não devem, direta ou indiretamente, depreciar qualquer outra sociedade ou 

Produto. Os distribuidores devem abster-se de utilizar comparações susceptíveis de induzir a erro e que 

são incompatíveis com os princípios da concorrência leal. Os pontos de comparação não devem ser 

selecionados de forma injusta e devem basear-se em fatos que possam ser fundamentados. 

5.1.1.4 Ao alugar um local para uma reunião, qualquer taxa cobrada para os distribuidores participantes 

e seus convidados deve ser limitada ao que é razoavelmente necessário para cobrir os custos diretos da 

reunião. Essas reuniões não se destinam a proporcionar lucro às Distribuidores. 

5.1.2 Preço de Varejo Sugerido. A Jeunesse oferece um preço de varejo sugerido como diretriz para as 

vendas no varejo de um distribuidor. Um Distribuidor não está autorizado a anunciar qualquer preço 

abaixo do preço de atacado; no entanto, um distribuidor pode vender Produtos da Jeunesse a qualquer 

preço previamente concordado. 

5.1.3  Recibo de Venda. Ao fazer uma venda pessoalmente, o distribuidor fornecerá ao Cliente de 

Varejo um recibo de venda de acordo com o Anexo B. Os distribuidores também devem reter cópias de 

seus recibos de vendas de tais vendas por no mínimo três (3) anos.  

5.1.3.1 A Jeunesse pode, a seu critério, realizar auditorias aleatórias e direcionadas de Distribuidores 

para determinar sua conformidade com esta subsecção. A Jeunesse também pode entrar em contato 

com os Clientes de Varejo para verificar as vendas.  
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5.1.3.2 Os distribuidores reprovados em tais auditorias devem estar sujeitos a ações corretivas, 

incluindo as descritas nas seções 8.2 e 8.3. 

5.2. Alegações 

Esta seção descreve as alegações de um Produto e de oportunidade que um distribuidor pode fazer, e as 

suas limitações. Também explica os tipos e métodos de publicidade que o distribuidor pode usar no 

estabelecimento de um negócio da Jeunesse.  

5.2.1 Alegações de Produto. Um distribuidor pode fazer alegações sobre produtos, que estejam no 

Catálogo Oficial da Jeunesse do país para o qual é aprovado. Um distribuidor não deve fazer alegações 

que não estejam no Catálogo Oficial da Jeunesse. 

5.2.2 Alegações de oportunidade, estilo de vida e renda. Os distribuidores devem descrever de forma 

sincera e justa o Plano de Recompensas Financeiras.  

5.2.2.1 Nenhuma alegação de renda passada, potencial ou real pode ser feita para os distribuidores 

potenciais ou atuais, nem os distribuidores podem usar sua própria renda como indicações do sucesso 

assegurado aos outros. 

5.2.2.2 Os distribuidores não podem exibir cheques da Comissão ou fazer declarações de renda 

específicas ao recrutar ou representar de outra forma a oportunidade.  

5.2.2.3 As imagens de prêmios em dinheiro (cheques de bônus) não devem ser postadas na Internet ou, 

de outra forma, usadas para promover a oportunidade.  

5.2.3 Alegações Permitidas. As alegações de estilo de vida e renda decorrentes do Plano de 

Recompensas devem estar em estrita conformidade com aquilo permitido no Anexo C. 

5.3. Materiais Publicitários 

Uma vez que aspectos da oportunidade e dos Produtos Jeunesse são regulamentados, cumprir com leis 

referentes à publicidade é importante. A Sociedade envida todos os esforços para cumprir a legislação 

referente à publicidade e espera o mesmo de cada distribuidor.  

5.3.1  Uso de Materiais Aprovados. Apenas o Catálogo Oficial da Jeunesse pode ser utilizado na 

apresentação dos Produtos da Jeunesse e/ou no Plano de Recompensa e na oportunidade da Jeunesse. 

O catálogo da Jeunesse não pode ser duplicado ou reimpresso sem autorização prévia por escrito do 

Departamento de Conformidade da Jeunesse. Para aprovação, envie por fax ou e-mail uma cópia do 

material publicitário proposto para o Departamento de Conformidade da Jeunesse. Uma vez obtida a 

aprovação, nenhum texto pode ser substituído ou alterado. Se alguma alteração for feita, o novo 

material deve ser submetido para aprovação. Os distribuidores devem permitir 48 (quarenta e oito) 

horas após o recebimento para processamento. 

5.3.2  Publicidade Eletrônica. Somente os materiais aprovados pela Jeunesse podem ser utilizados na 

colocação de qualquer publicidade em qualquer mídia impressa, de rádio, televisão, internet, eletrônica 

ou outros. Banners, materiais de feiras e outros materiais promocionais relacionados devem ser 
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aprovados antecipadamente e por escrito pela Jeunesse. Os itens no site corporativo e no site de 

replicação podem ser baixados para fins promocionais. No entanto, um distribuidor pode distribuir o 

produto gratuito para fins promocionais. 

5.4. Marcas Registradas e Direitos Autorais 

5.4.1. Propriedade. O nome Jeunesse e o nome de todos os Produtos da Sociedade, serviços e 

programas são marcas registradas, e são de propriedade da Sociedade. A Sociedade também concede 

direitos de licenças sobre os nomes e ingredientes encontrados em determinados Produtos da 

Sociedade (Marcas de terceiros). A Sociedade dedica recursos significativos para a aplicação, 

manutenção e preservação de suas marcas registradas e direitos autorais. 

 

5.4.2. Uso autorizado. Os Distribuidores poderão utilizar as marcas registradas e as Marcas de 

Terceiros somente quando autorizados por escrito. O Distribuidor não poderá usar os nomes dos 

funcionários da Sociedade ou de marcas registradas, nomes, logotipos, endereços de e-mail, 

apresentação comercial ou nomes comerciais, ou quaisquer frases distintas utilizadas pela Sociedade ou 

Marcas de Terceiros para promover o negócio do Distribuidor da Jeunesse sem a permissão, por escrito, 

da Sociedade. Caso essa permissão seja concedida, então, à medida que a Sociedade alterar ou 

abandonar qualquer uma das marcas comerciais ou nomes comerciais, o Distribuidor concorda em 

alterar ou abandonar essas marcas registradas ou nomes comerciais. Para proteger os direitos da 

Sociedade, o Distribuidor não poderá ter, por meio do depósito de uma patente, marca registrada, 

nome de domínio da Internet ou direitos autorais, nenhum direito, título ou interesse nos nomes, 

marcas registradas, logotipos ou nomes comerciais da Jeunesse e de Produtos da Jeunesse. O uso ilícito 

de qualquer marca comercial que não seja de propriedade ou licenciada pela Jeunesse é estritamente 

proibido. 

 

5.4.3. Registros Não Autorizados. Os Distribuidores não poderão usar ou tentar se registrar junto ao 

governo ou a uma agência privada (incluindo qualquer serviço de registro de domínio da Internet) 

quaisquer nomes comerciais, marcas registradas, marcas de serviço, direitos autorais, nomes de 

Produtos ou o nome da Jeunesse ou qualquer derivado dela. 

 

5.4.4. Direitos de Uso. O Distribuidor reconhece que qualquer licença recebida da Sociedade para o 

uso das marcas registradas da Jeunesse e dos materiais protegidos por direitos autorais não são 

exclusivos. O Distribuidor reconhece expressamente que qualquer e todo o fundo de comércio 

associado às marcas registradas e aos materiais protegidos por direitos autorais (incluindo o fundo de 

comércio decorrente do uso do Distribuidor) são diretamente e exclusivamente em benefício da 

Jeunesse e de propriedade da Jeunesse e que, no vencimento ou rescisão do Contrato, nenhum valor 

monetário deverá ser atribuído a qualquer fundo de comércio associado ao uso do Distribuidor das 

marcas comerciais ou materiais protegidos por direitos autorais. 

 

5.4.5. Danos. Os Distribuidores são responsáveis, perante a Jeunesse, por quaisquer danos 

decorrentes do uso indevido dos nomes comerciais, marcas registradas, marcas de serviço, direitos 

autorais e outros direitos de propriedade intelectual da Jeunesse, sob qualquer forma, exceto conforme 
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autorizado especificamente por essas Normas e Procedimentos ou, de outra forma, aprovado por 

escrito pela Jeunesse. 

 

5.4.6 Direitos autorais. Toda a literatura da Sociedade, fitas de áudio, fitas de vídeo, material do site 

da Internet e programas são protegidos pela Sociedade e podem ser duplicados apenas com a obtenção 

do consentimento prévio por escrito da Sociedade. 

5.5. Outros Usos e Meios de Publicidade 

5.5.1 Identificação do Status do Contratante Independente. Qualquer uso de uma marca registrada ou 

marca comercial da Jeunesse em um anúncio deverá indicar claramente que o Distribuidor é um 

Distribuidor independente da Sociedade. 

 

5.5.2 Listas de Números de Telefone de “Chamada Gratuita”. Os Distribuidores da Jeunesse não têm 

permissão para relacionar seus números de telefone de “chamada grauita” sob o nome comercial da 

Jeunesse. 

 

5.5.3 Verificações Impressas. Os Distribuidores da Jeunesse não têm permissão para usar o nome 

comercial da Jeunesse ou qualquer uma de suas marcas registradas em suas contas de negócios ou 

cheques pessoais.  

 

5.5.4 Cartões de Visita ou Papéis Timbrados. Os Distribuidores independentes da Jeunesse não têm 

permissão para criar seus próprios cartões de visita ou papel timbrado com o uso do nome ou marca da 

Jeunesse, sem a aprovação, por escrito, da Jeunesse. 

5.6. Publicidade na Internet e em Website 

5.6.1 Replicação de Websites da Jeunesse. Exceto conforme descrito nesta subseção, somente o 

programa de replicação de websites da Jeunesse poderá ser usado para anunciar e vender produtos da 

Jeunesse, ou para oportunidades em sites. Os sites replicados deverão estar conectados perfeita e 

diretamente ao site oficial da Jeunesse, dando ao Distribuidor uma presença profissional e aprovada 

pela Jeunesse na Internet. 

 

5.6.2 Websites Não Autorizados. Nenhum Distribuidor poderá autorizar, possuir ou usar um site 

(exceto conforme descrito neste documento), ou usar os nomes, logotipos ou descrições de produtos da 

Jeunesse para promover (direta ou indiretamente) os produtos, oportunidades ou serviços da Jeunesse 

em um website. As plataformas de vendas de varejo de terceiros (por exemplo, Amazon, Alibaba.com, 

Allegro etc.), e sites de leilões (eBay, Mercado Livre, OLX etc.) não são canais de distribuição autorizados 

e não devem ser usados para vender produtos da Jeunesse. 

 

5.6.3 Website de Treinamento. O Distribuidor deverá atingir o grau Emerald Executive [Executivo 

Esmeralda] para solicitar a permissão para operar um website de treinamento, que inclui um site que 

oferece um serviço de geração de líderes. Esses sites não deverão fazer associação com a Jeunesse e não 

deverão usar a marca ou as marcas da Jeunesse. Esses sites só deverão ser utilizados para fornecer 



24 

 

treinamento e informações relacionadas à organização do Distribuidor. O Distribuidor deverá assinar um 

contrato de website antes de iniciar um website de treinamento. Consulte o Formulário de Licença e 

Procedimento de Websites de Treinamento no JOffice. 

 

5.6.4 Websites de Varejo. O Distribuidor deverá assinar um contrato de website e receber a 

aprovação do Departamento de Compliance da Sociedade para operar um website de varejo. Consulte o 

Formulário de Licença e Procedimento de Website de Varejo no JOffice. O recebimento da aprovação 

deve ocorrer antes de iniciar o website ou fazer revisões. 

 

5.6.5 Mídia social. Os Distribuidores poderão usar websites de redes sociais, blogs e outras mídias 

sociais e aplicativos e outros sites que tenham conteúdo com base na participação do usuário e 

conteúdo gerado pelo usuário, fóruns, painéis de mensagens, blogs, wikis e podcasts (por exemplo, 

Facebook, Twitter, Flickr, etc.) (coletivamente, “Mídia Social”) para (1) comunicar informações 

preliminares sobre a Jeunesse ou o envolvimento do Distribuidor com a Sociedade, (2) usuários diretos 

para um site da Sociedade ou um site aprovado do Distribuidor; e (3) publicar Materiais Oficiais da 

Sociedade, autorizados para publicação. No caso de a Jeunesse considerar algum conteúdo publicado 

inapropriado de acordo com esta subseção por qualquer motivo, o Distribuidor deverá remover o 

conteúdo no prazo de 24 horas ou menos. 

 

5.6.6 Outras Exigências. Caso a Sociedade conceda uma aprovação prévia por escrito a um 

Distribuidor para usar um site ou outras formas de publicidade pela Internet para promover os Produtos 

ou as Oportunidades, de qualquer forma, o Distribuidor deverá cumprir as diretrizes na aprovação por 

escrito, bem como o que segue: 

 

5.6.6.1 Os Distribuidores não deverão fazer ofertas ou solicitações sob a aparência de pesquisas, 

levantamentos ou comunicações informais, quando a intenção real é vender produtos ou serviços, ou 

Distribuidores de Patrocinadores; 

 

5.6.6.2 Os Distribuidores, que coletam ou não informações pessoais de consumidores individuais, 

deverão divulgar ao consumidor em um lugar de destaque no site, como as informações do consumidor 

serão usadas e, de outra forma, deverão cumprir todas as leis e regulamentos de privacidade e proteção 

de dados pessoais; 

 

5.6.6.3 Os Distribuidores nunca deverão usar ou compartilhar informações pessoais coletadas on-line, a 

menos que o uso esteja de acordo com o Contrato. O Distribuidor deverá proporcionar aos 

consumidores individuais a oportunidade de proibir a divulgação de tais informações e, se algum 

consumidor solicitar que suas informações pessoais não sejam compartilhadas, os Distribuidores 

deverão abster-se de compartilhar essas informações; 

 

5.6.6.4 Os Distribuidores deverão fornecer aos consumidores individuais a opção de encerrar qualquer 

outra comunicação entre o Distribuidor e o consumidor e, se algum consumidor solicitar que o 
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Distribuidor encerre a comunicação, o Distribuidor deverá encerrar a comunicação imediatamente após 

esse pedido; 

 

5.6.6.5 Os Distribuidores deverão respeitar todas as leis e regulamentos relativos às comunicações 

eletrônicas; 

 

5.6.6.6 Os Distribuidores não poderão distribuir conteúdo por meio de listas de distribuição ou a 

qualquer pessoa que não tenha dado permissão específica para ser incluída nesse processo; Não é 

permitido o envio de spam ou a distribuição de correntes ou junk mail; 

 

5.6.6.7 Os Distribuidores não poderão distribuir conteúdo que seja ilegal, de assédio, difamatório, 

abusivo, ameaçador, prejudicial, vulgar, obsceno ou material de outra forma censurável ou que possa 

dar origem a responsabilidade civil ou, de qualquer outra forma, violar qualquer lei ou regulamentação 

local, estadual, nacional ou internacional; e 

 

5.6.6.8 Os Distribuidores não poderão, direta ou indiretamente, enviar e-mails em massa e e-mails não 

solicitados a pessoas com quem não tenham relações pessoais ou comerciais anteriores ou existentes. 

 

5.6.7 Domínios da Internet. O Distribuidor não deverá usar as marcas registradas da Jeunesse ou de 

qualquer afiliada ou abreviatura desta como nome de domínio ou endereço de e-mail, ou para anunciar, 

vender ou promover a Jeunesse e seus Produtos e serviços. 

 

5.6.8 E-mail de Publicidade Newsgroup. O e-mail do distribuidor ou o uso dos serviços de e-mail, 

folhetos de e-mail não solicitados e não aprovados são totalmente responsáveis por todas as 

informações relativas ao Produto e ao programa de marketing que não estão expressamente contidos 

nos materiais publicitários e promocionais fornecidos diretamente pela Jeunesse. “Spamming” [envio de 

spam], bem como telefonar ou enviar via fax, sem o cumprimento de várias leis, é estritamente 

proibido. Os Distribuidores não deverão difamar, abusar, perseguir, ameaçar ou violar os direitos legais 

(como direitos de privacidade e publicidade) de outros. Os Distribuidores não deverão publicar, postar, 

fazer upload, distribuir ou comunicar quaisquer tópicos, nomes, materiais ou informações 

inapropriadas, profanas, difamatórias, infratoras, obscenas, indecentes ou ilegais. Os Distribuidores não 

deverão anunciar ou oferecer a venda de quaisquer bens ou serviços para qualquer finalidade comercial 

ou conduzir ou encaminhar pesquisas, concursos ou cartas em cadeia. Os usuários do site da Jeunesse 

não participarão de nenhuma atividade que restrinja ou iniba qualquer outro usuário de usar e 

aproveitar o site. De acordo com a cláusula Error! Reference source not found., as marcas registradas 

da Jeunesse não deverão ser usadas pelos Distribuidores nos endereços de e-mail (por exemplo, 

jeunessediamondmaker@getrich.com). 

 

5.6.9 Gravações. Os Distribuidores não deverão produzir ou reproduzir materiais de áudio ou vídeo 

produzidos pela Jeunesse, detalhando oportunidades ou produtos da Jeunesse. Os Distribuidores não 

deverão gravar, de forma alguma, nenhuma reunião, evento ou conferência da Jeunesse, nem publicar 

tais gravações online em qualquer fórum de mídia social. 
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5.6.10 Atendimento por Telefone. Os Distribuidores não poderão atender o telefone ou criar gravações 

dizendo “Jeunesse” ou qualquer coisa semelhante que possa levar aquele que chama a acreditar que 

ele/ela está falando com o Escritório Corporativo da Jeunesse. 

 

5.6.11 Sistemas de Correio de Voz. A Jeunesse mantém um sistema de correio de voz para uso dos 

Distribuidores. Este sistema é uma ferramenta destinada a promover a comunicação com organizações 

de downline. Sob nenhuma circunstância o Distribuidor deverá usar o sistema de correio de voz da 

Jeunesse para promover a venda de outros serviços e produtos ou qualquer programa ou oportunidade 

que não seja da Jeunesse. 

5.7. Canais de Venda Permitidos; Estabelecimentos Varejistas; 

Estabelecimentos de Serviços 

5.7.1 Estabelecimentos de Serviços. O Distribuidor poderá, mediante a aprovação pelo Departamento 

de Compliance da Jeunesse, oferecer Produtos por meio de canais de comércio estabelecidos no 

Contrato, incluindo estabelecimentos de serviço, como ginásios, salões de cabeleireiro, escritórios 

profissionais e estabelecimentos similares, desde que não sejam uma grande cadeia, definida como três 

ou mais instalações na cadeia. Não deverá haver sinalização publicitária no exterior do estabelecimento. 

A sinalização interior deverá incluir que os Produtos são oferecidos por um Distribuidor independente 

da Jeunesse. A política de reembolso no Apêndice B aplica-se a todas as vendas, e cada venda deverá ser 

concluída com um recibo de vendas, que é encontrado no JOffice. Os Produtos não poderão ser 

reembalados e porções de embalagens abertas não poderão ser feitas nesses estabelecimentos (por 

exemplo, shakes, tratamentos faciais Luminesce™, etc.), no entanto, poderão oferecer como amostras 

gratuitas. 

 

5.7.2 Canais proibidos. Os canais de comércio proibidos incluem os estabelecimentos de varejo. Um 

estabelecimento de varejo é qualquer local fixo, onde o principal negócio é vender produtos para o 

público. 

5.8. Endossos 

Nenhum endosso de terceiros poderá ser alegado, exceto quando expressamente comunicado na 

literatura e nas comunicações da Jeunesse. No entanto, o Distribuidor poderá usar imagens do antes e 

do depois de si mesmo ou de membros da família ou de terceiros se os familiares e terceiros 

consentirem. As condições para a imagem do “depois” deverão ser as mais próximas possível da imagem 

do “antes”. Em outras palavras, a iluminação, o ângulo, a expressão facial, a maquiagem, a roupa etc., 

deverão ser os mais idênticos possível. Além disso, o Distribuidor deverá incluir a data de cada imagem 

ou o número de dias entre as imagens. As imagens não poderão não ser alteradas ou passadas por 

filtros. O Distribuidor deverá incluir uma declaração, com as imagens do antes e do depois, de que 

ele/ela é um Distribuidor independente da Jeunesse. 

5.9. Feiras 

Com autorização prévia por escrito da Jeunesse, os Distribuidores poderão exibir os produtos da 

Jeunesse e as oportunidade em exposições, feiras e eventos de saúde e bem-estar. No entanto, são 

proibidos eventos de vendas que não sejam consistentes com a marca dos Produtos, como mercados de 
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pulgas, mercados de rua e vendas de produtos usados. Os pedidos de participação em feiras comerciais 

deverão ser recebidos por escrito pela Jeunesse, no prazo de pelo menos duas (2) semanas antes do 

evento. Os Produtos e negócios da Jeunesse são os únicos produtos e oportunidades que podem ser 

oferecidas, direta ou indiretamente, no stand ou na mesa. Somente os materiais de marketing 

aprovados pela Jeunesse poderão ser exibidos ou distribuídos. A Jeunesse não limita ou monitora o 

número de Distribuidores que se apresentam em uma feira, no entanto, é de responsabilidade do 

Distribuidor determinar se outro Distribuidor tem aprovação para expor na feira. A falta de autorização 

prévia por escrito poderá resultar em uma restrição de até seis (6) meses, a partir da exposição, 

conforme esta cláusula. 

5.10. Proibida a Reembalagem 

É proibido reembalar os Produtos da Jeunesse para revenda ou por qualquer outro motivo. 

5.11. Entrevistas na Mídia 

É proibido aos Distribuidores conceder entrevistas em rádio, televisão, jornal, tabloides, internet ou 

revistas, ou usar aparições públicas, falar em público, ou fazer qualquer tipo de declaração para a mídia 

pública para divulgar a Jeunesse, seus produtos ou seus negócios com a Jeunesse, sem a aprovação 

expressa por escrito da Jeunesse. Todas as perguntas da mídia deverão ser encaminhadas para o 

escritório corporativo da Jeunesse por meio do endereço de e-mail press@jeunesseglobal.com. 

CLÁUSULA 6 — COMISSÕES, BÔNUS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES 

6.1. Elegibilidade e Pagamento 

6.1.1. Ganhos. O Distribuidor é elegível para receber Comissões e gratificações concedidas de acordo 

com o Plano de Gratificações Financeiras, atualmente publicado, e se ele/ela não tiver violado o 

Contrato e, de outra forma, tiver cumprido os requisitos. As comissões e bônus são pagos SOMENTE 

sobre as vendas dos Produtos da Jeunesse. Nenhum bônus é pago nas compras de qualquer material de 

venda, auxílios de venda ou recrutamento de Distribuidores. 

 

6.1.2. Sem Garantia de Ganhos. Não é garantido ao Distribuidor nenhum rendimento específico nem 

assegurado qualquer nível de lucro ou sucesso. O seu lucro e sucesso só poderão vir por meio das 

vendas de varejo bem sucedidas, uso e consumo de Produtos, e as atividades de outros Distribuidores 

em sua linha descendente. 

 

6.1.3. Pagamento. A Jeunesse paga as Comissões no prazo de trinta (30) dias após o encerramento de 

um período de Comissão. Os bônus das promoções serão pagos dentro do prazo indicado nos termos da 

promoção. Para contas de pessoa jurídica, pagaremos à pessoa jurídica relacionada na conta; caso 

contrário, a Jeunesse pagará ao titular principal da conta. Sem prejuízo do direito de rescisão da 

Sociedade, a Jeunesse poderá suspender ou revogar o pagamento, caso o Distribuidor violar qualquer 

termo ou condição do Contrato. A Jeunesse também poderá debitar na conta do Distribuidor ou reter as 

comissões a pagar se o dinheiro for devido. 
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6.1.4. Ajustes das Comissões. Quando um Produto é devolvido à Jeunesse para reembolso, as 

Comissões e Bônus atribuíveis ao (s) Produto (s) devolvido (s) serão deduzidos do mês da Comissão em 

que o reembolso é realizado, e continuará a cada período de pagamento até a Comissão e/ou Bônus ser 

recuperado dos Distribuidores que receberam as Comissões ou Bônus nas vendas dos Produtos 

reembolsados. 

 

6.1.5. Erros ou Dúvidas. Se o Distribuidor tiver dúvidas ou acreditar que tenha havido algum erro em 

relação aos cálculos, encargos ou compensações da Comissão e Bônus, o Distribuidor deverá notificar a 

Sociedade por escrito no período de 60 (sessenta) dias a partir da data do suposto erro ou incidente em 

questão. A Jeunesse não será responsável por quaisquer erros, omissões ou problemas não 

comunicados no período de 60 (sessenta) dias. 

 

6.1.6. Valor mínimo do Cheque. Consulte o Apêndice A.16 para saber o valor mínimo de um cheque 

das Comissões a ser emitido. 

 

6.1.7. Taxas de Processamento. Uma taxa será avaliada para cada cheque emitido pela Jeunesse ao 

Distribuidor (vide Apêndice A.17). Além disso, a Jeunesse poderá cobrar uma taxa de processamento por 

serviços especiais solicitados pelo Distribuidor (por exemplo, relatórios especiais - a Jeunesse poderá 

cobrar uma taxa por hora, com um mínimo de uma hora ou uma, ou uma taxa fixa). 

 

6.1.8. Cheques de Comissão Não Reivindicado. Caso o Distribuidor não consiga cobrar um cheque da 

Jeunesse ou, de outra forma, reivindicar a quantia paga a ele/ela de acordo com o Contrato, a Jeunesse 

cobrará uma taxa pela re-emissão do cheque e uma taxa para cada notificação enviada ao Distribuidor, 

informando que o cheque não foi debitado ou que a propriedade não foi reivindicada. Os valores das 

taxas estão no Apêndice A.17. 

 

6.1.9. Taxas de Inatividade. Uma taxa mensal de inatividade (vide Apêndice A.17) será cobrada por: 

 

6.1.9.1 Todos os cheques de Comissões pendentes que não forem descontados no prazo de seis (6) 

meses de emissão; 

 

6.1.9.2 Comissões no wallet do Distribuidor quando não tiver havido atividades no wallet, por um 

período de 6 (seis) meses; 

 

6.1.9.3 Pagamentos de Comissão pendentes e que estão atrasados por um período de 6 (seis) meses 

devido à ação ou inatividade do Distribuidor. 

 

6.1.9.4 A taxa será cobrada mensalmente em cada pagamento semanal da Comissão. A taxa de 

inatividade não poderá reduzir a Comissão abaixo de US$ 0.  
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6.2. Compra Proibida de Comissões/Bônus 

A compra de um produto em linha descendente para ganhar maiores comissões, bônus e outras 

gratificações ou para avançar no ranking é estrita e absolutamente proibida. A compra de bônus inclui: 

 

6.2.1. inscrição de pessoas físicas ou jurídicas sem o conhecimento e/ou a execução de umo Formulário 

de Franquia por tais pessoas ou sociedades; 

 

6.2.2. inscrição fraudulenta de um indivíduo ou sociedade como Distribuidor ou Cliente; 

 

6.2.3. inscrição ou tentativa de inscrição de pessoas ou sociedades inexistentes como Distribuidores ou 

Clientes (“fantasmas”); 

 

6.2.4. compra de produtos na conta de outro Distribuidor ou Cliente, 

 

6.2.5. compra de quantidades excessivas de bens ou serviços que não podem ser usados ou revendidos 

em um mês; e/ou 

 

6.2.6. qualquer outro mecanismo ou artifício para se qualificar no avanço da classificação, incentivos, 

prêmios ou bônus que não sejam conduzidos por compras de produtos de boa-fé por usuários finais. 

SEÇÃO 7 — PEDIDO DE COMPRA E ENVIO 

7.1. Pedido 

7.1.1 Compra com Desconto. Os Distribuidores têm o direito de comprar produtos da Jeunesse a um 

preço descontado do preço de varejo. Todos os produtos da Jeunesse e os preços da literatura estão 

sujeitos a alterações sem aviso prévio.  

 

7.1.2 Compras Diretas. O Distribuidor da Jeunesse deverá comprar o Produto diretamente da 

Jeunesse. No caso de um Distribuidor obter o Produto de seu Patrocinador ou de estoque pessoal do 

Distribuidor de linha ascendente, as Comissões associadas à compra serão atribuídas ao Patrocinador ou 

ao Distribuidor da linha ascendente que comprou o Produto. 

 

7.1.3 Limites de Compra. A Jeuness cria a oportunidade sobre a venda de produtos para 

consumidores finais. A principal oportunidade do Distribuidor é desenvolver e manter os Clientes. A 

Sociedade também permite a compra de Produto para uso do desenvolvimento de seus negócios e para 

consumo pessoal. O Distribuidor concorda em não comprar Produtos acima de sua capacidade de 

revenda a seus Clientes ou, de outra forma, usar pessoalmente como permitido aqui dentro de um 

prazo razoável. 

 

7.1.4 Regra dos Setenta Por cento. Os Distribuidores não são obrigados a comprar nem a transportar 

qualquer quantidade de estoque de produtos. Para os Produtos comprados pelo Distribuidor, ele deverá 
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vender, consumir ou usar pessoalmente para o desenvolvimento dos negócios, pelo menos setenta por 

cento 70% dos Produtos de cada pedido realizado junto à Sociedade, antes de realizar outro pedido. O 

Distribuidor concorda em validar sua conformidade a esta regra se solicitado pela Sociedade ou por uma 

agência governamental. 

 

7.1.5 Pedidos atrasados. Caso algum produto ou material de vendas da Jeunesse não estiver 

disponível por algum período, os Distribuidores da Jeunesse terão a opção de realizar o(s) pedido(s) e 

aguardar a disponibilidade, ou cancelar o pedido com reembolso total, sem penalidades até que esses 

itens estejam prontos para envio. 

 

7.1.6 Sem Estocagem. O sucesso da Jeunesse depende das vendas no varejo ao consumidor final; 

portanto, todas as formas de estocagem não são estimuladas. A Jeunesse reconhece que os 

Distribuidores podem desejar comprar determinados Produtos em quantidades razoáveis para seu 

próprio uso, para fins de estoque e para o fornecimento a novos Distribuidores à medida em que são 

Patrocinados. 

7.2. Compras com Cartão de Crédito 

7.2.1 Limitações. As compras com cartão de crédito só poderão ser realizadas pelo indivíduo cujo 

nome e endereço estão no cartão de crédito. Qualquer Distribuidor que use o cartão de crédito de outro 

indivíduo para pagar as compras deverá enviar um formulário de autorização de cartão de crédito para a 

Jeunesse, junto com o pedido, antes de fazer o pedido. A Jeunesse considera o uso de cartão de crédito 

não autorizado como fraude e poderá denunciar tais ações às autoridades competentes para 

providências.  

 

7.2.2 Chargebacks. Sob nenhuma circunstância, nenhum Distribuidor cancelará qualquer compra com 

cartão de crédito. Qualquer Distribuidor que o faça será considerado ter renunciado voluntariamente a 

sua Franquia e o Contrato será terminado. Se uma cobrança incorreta for aplicada ao cartão de crédito 

do Distribuidor, o Distribuidor deverá entrar em contato imediatamente com a Jeunesse para iniciar 

uma investigação e potencial reembolso. 

 

7.2.3 Fundos Insuficientes. Caso um cheque de pagamento de um pedido de produto não seja 

compensado, a Jeunesse fará novo envio por 1 (uma) vez. Uma taxa de processamento será cobrada na 

conta do Distribuidor (vide Apêndice A.17). Todos os pedidos subsequentes deverão ser pagos com 

cartão de crédito, ordem de pagamento ou cheque de caixa. 

7.3. Auto-Envio 

7.3.1 Encargos Mensais. O Distribuidor poderá optar por ter o Produto enviado mensalmente em um 

pedido processado automaticamente (Auto-Envio). O cartão de crédito ou recibo bancário relacionado 

na Franquia será cobrado automaticamente a cada pedido mensal de Auto-Envio. 
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7.3.1.1 Os pedidos em que o método de pagamento é recusado poderão não ser processados. A 

Jeunesse poderá fazer tentativas para reprocessar o pedido, caso o método de pagamento for recusado; 

no entanto, a Jeunesse não garante que essas tentativas serão feitas. 

 

7.3.1.2 Se o cartão de crédito expirar, o Distribuidor reconhece que seu banco emissor poderá atualizar 

automaticamente a data de validade do cartão, o que permitirá que a Jeunesse processe o pagamento 

do pedido; no entanto, o Distribuidor concorda em ser responsável pelo fornecimento do pagamento 

atual. 

 

7.3.1.3 Todos os pedidos poderão estar sujeitos a um imposto sobre as vendas ou transações, que será 

adicionado ao total do pedido. As taxas de envio e manuseio também serão adicionadas. 

 

7.3.2 Responsabilidade. Se um pedido não puder ser processado por dificuldades de pagamento, a 

Jeunesse não será responsável pela insuficiência de volume de acordo com o Plano de Gratificações 

Financeiras. O Distribuidor concorda que a Jeunesse se reserva o direito de alterar seus pedidos de 

Auto-Envio para métodos de pagamento subsequentes adicionados pelo Distribuidor, caso o primeiro 

método de pagamento for recusado. A sequência de cobrança será na ordem em que o Distribuidor 

tiver relacionado como métodos de pagamento no back office. 

 

7.3.3 Cancelamento. Para cancelar o seu perfil de Auto-Envio, o Distribuidor deverá preencher e 

enviar o formulário de Cancelamento de Auto-Envio encontrado no JOffice, ou ligar para o Atendimento 

ao Cliente. As alterações no perfil de Auto-Envio do Distribuidor, deverão ser recebidas pela Jeunesse no 

período de 72 (setenta e duas) horas antes do próximo embarque. 

 

7.3.4 Transferências Bancárias. Caso o Distribuidor optar por pagar seus pedidos de Auto-envio com 

transferência bancária, o Distribuidor concorda que a Jeunesse está autorizada e poderá debitar, na 

conta do Distribuidor, os pedidos enviados na data do pagamento ou após essa data, e o Distribuidor 

concorda em manter fundos suficientes em sua conta para cobrir os pagamentos automáticos. Caso a 

transferência bancária falhe, o Distribuidor deverá entrar em contato com o Suporte ao Cliente, pois a 

Jeunesse não será responsável pela insuficiência de volume pessoal. O Distribuidor deverá indenizar e 

prontamente defender a Jeunesse de qualquer responsabilidade que possa surgir ao iniciar o débito 

autorizado em sua conta, exceto a responsabilidade de enviar o Produto, conforme solicitado. O 

processamento pelo banco poderá demorar até 5 (cinco) dias úteis ou mais. O Distribuidor, portanto, 

reconhece que a Jeunesse processará o pedido na semana em que receber os fundos e não quando a 

transferência bancária for iniciada. 

7.4. Envio 

7.4.1 Responsabilidades do Distribuidor. É de única responsabilidade do Distribuidor ao realizar o 

pedido, informar (a) o método e os meios de envio; e (b) o endereço de destino. Os métodos disponíveis 

estão indicados em cada formulário de pedido e no site da Jeunesse, juntamente com os custos pré-

pagos para envio. 
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7.4.1.1 A Jeunesse aceita apenas endereços de rua para fins de envio. 

 

7.4.1.2 Os pedidos serão enviados por meio de transportadores contratados para que possam ser 

rastreados e, se necessário, substituídos em tempo hábil. 

 

7.4.2 Custos. Os custos de envio serão calculados automaticamente. Será cobrada uma taxa adicional 

em todos os pedidos acima US$ 400,00 ou mais para a “Confirmação de Assinatura” - um serviço que 

fornece um nível de segurança adicional, confirmando a entrega de um pedido, incluindo a data, hora e 

local. 

 

7.4.3 Risco de Perda e Transferência de Propriedade. O risco de perda e transferência de propriedade 

em relação aos Produtos comprados e vendidos a seguir passarão para o Distribuidor no momento em 

que os Produtos são disponibilizados para retirada no armazém da Jeunesse ou quando entregues ao 

Distribuidor, de acordo com os termos do pedido. 

 

7.4.4 Envios Danificados. Caso o produto apresentar danos na entrega, o Distribuidor deverá aceitar a 

entrega e, antes de o motorista ir embora, documentar no recibo de entrega o número de caixas que 

parecem estar danificadas e, se possível, tirar fotos para usar como evidência, guardar o Produto e a(s) 

caixa(s) danificadas. Para uma inspeção pelo agente de transporte, agendar com a Sociedade de frete 

para que os produtos danificados sejam inspecionados e, se necessário, apresentar uma reclamação 

junto a Sociedade de navegação e notificar o Departamento de Atendimento ao Cliente da Jeunesse. 

 

7.4.5 Envios Rápidos. A Jeunesse orgulha-se de cumprir os pedidos de forma precisa e oportuna. No 

entanto, naqueles raros casos em que podem ocorrer erros, uma correção será tratada rapidamente 

para evitar atrasos adicionais para o destinatário. Os Distribuidores deverão comunicar quaisquer danos 

no período de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da remessa. Uma vez notificado e verificado, a 

Jeunesse enviará os itens faltantes ao endereço no pedido original. 

 

7.4.6 Pedidos não entregues. 

 

7.4.6.1 Caso a Parte receptora do pedido enviado da Jeunesse recusar a entrega e a remessa for 

devolvida à Jeunesse, o status do Distribuidor ficará como “suspenso” até a resolução da recusa de 

entrega. Os custos de entrega de devolução serão deduzidos da conta do Distribuidor. 

 

7.4.6.2 No caso de um pacote ser devolvido devido ao erro do Distribuidor, ou se o pacote não foi 

retirado em tempo oportuno e devolvido, a Jeunesse cobrará do Distribuidor a taxa de frete. 

 

7.4.7 Sem Envios de “Espera”. A Jeunesse não irá “segurar” pedidos ou atrasar o envio de Produtos 

que foram processados. Uma vez recebido o pagamento, todos os pedidos deverão ser liberados para o 

envio. 
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7.4.8 Sem Consignação. Para proteger o negócio da Jeunesse e sua integridade, os Produtos da 

Jeunesse não poderão ser entregues em consignação a um Distribuidor da Jeunesse ou a outra parte. 

Somente Distribuidores autorizados da Jeunesse poderão vender seus produtos. 

 

7.4.9 Abandono de Produtos. A transação de um pedido é considerada completa somente quando o 

pedido tiver sido pago e o método de entrega satisfeito. Caso essas condições não forem cumpridas no 

período de 90 (noventa) dias a partir da data do pedido, a Sociedade se reserva o direito de determinar 

o resultado final do pedido e o Distribuidor irá dispensar a Sociedade de qualquer outra obrigação ou 

responsabilidade pelo resultado. 

 

7.4.10 Pedidos de NFR [Não Revenda]. 

 

7.4.10.1 Os custos de envio da Jeunesse para os pedidos internacionais de Não Revenda (NFR - Not For 

Resale) abrangem a entrega na porta do comprador, mas não incluem outros encargos que podem ser 

incorridos no país de destino, tais como (mas não apenas) manuseio, documentação, tarifas de 

quarentena, obrigações, impostos, custos de armazenamento, etc. Essas taxas deverão ser pagas pelo 

Distribuidor que está pedindo, conforme necessário. 

 

7.4.10.2 As remessas provenientes do exterior são isentas de impostos, o que significa que a Jeunesse 

não cobra impostos e obrigações. Dependendo do país em que pedido é realizado, estes poderão ser 

coletados no local do Distribuidor que fez o pedido, pelas autoridades dos governos locais quando 

chegarem ao mercado. Essas taxas são determinadas no local, e a Jeunesse não tem influência sobre 

elas, nem interesse financeiro sobre as mesmas. A menos que um país tenha um acordo específico e/ou 

um limite sem impostos, os impostos sobre os itens isentos de impostos deverão ser pagos antes da 

liberação dos produtos, e geralmente na moeda local. 

7.5. Devolução de Pedidos 

7.5.1 Políticas de Devolução. Consulte o Apêndice B para obter informações sobre as políticas de 

devolução de Produtos e Auxílios de Vendas. 

 

7.5.2 Ajustes da Comissão. A Jeunesse pedirá a restituição ou recuperar as comissões pagas pelos 

produtos devolvidos para reembolso. Os Distribuidores da linha ascendente estarão, portanto, sujeitos 

ao ajuste de suas Comissões, gratificações e de Rank após o novo cálculo do volume deduzido devido as 

devoluções de Produtos. 

SEÇÃO 8 — CONFLITOS; VIOLAÇÕES; VIOLAÇÃO DE CONTRATO; 

RESCISÃO; RECURSO 

8.1. Conflitos entre Distribuidores 

Quando um Distribuidor tem uma queixa ou reclamação de outro Distribuidor sobre qualquer prática ou 

conduta em relação ao seu Contrato de Distribuição, o Distribuidor deverá tentar resolvê-lo com o outro 
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Distribuidor. Se o assunto envolver interpretação ou violação do Contrato pelo outro Distribuidor, o 

Distribuidor queixoso ou prejudicado deverá denunciá-lo por escrito ao Departamento de Compliance 

da Jeunesse, por e-mail ou carta registrada. Os detalhes do incidente, tais como datas, número de 

ocorrências, pessoas envolvidas, testemunhas e qualquer outra documentação de apoio, deverão ser 

incluídos no relatório. Essas notificações deverão conter a assinatura e a identificação de usuário do 

Distribuidor. Queixas anônimas serão aceitas, mas a Jeunesse não poderá tomar medidas corretivas sem 

provas credíveis. Não serão aceitas chamadas telefônicas com tais assuntos, uma vez que a 

documentação deverá ser apresentada por escrito tanto da(s) Parte(s) queixosa(s) quanto do(s) 

indivíduo(s) citado(s) por violação da política. A Jeunesse poderá informar os líderes ascendentes do 

Distribuidor sobre quaisquer ações ou ações potenciais tomadas de acordo com esta seção 8. 

8.2. Violações do Contrato 

8.2.1 Educação. Quando um Distribuidor viola qualquer uma das políticas do Contrato, a Jeunesse 

poderá aproveitar, quando apropriado, a oportunidade para notificar o Distribuidor para informá-lo e 

instruí-lo sobre as políticas da Jeunesse. Quando esses esforços de educação são ignorados e as 

violações são repetidas, a Jeunesse poderá apresentar sua ação contra o Distribuidor. No entanto, esta 

seção não limita os direitos da Jeunesse na tomada de medidas mais fortes, incluindo a suspensão e a 

rescisão, se a Jeunesse, a seu exclusivo critério, determinar que tal ação é apropriada e necessária para 

proteger a Sociedade. 

 

8.2.2 Suspensão. A Jeunesse reserva o direito de suspender qualquer posição do Distribuidor em 

qualquer momento por justa causa quando considerar que o Distribuidor pode ter violado as 

disposições do Contrato, conforme forem alteradas de tempos em tempos, ou as disposições das leis e 

padrões aplicáveis de negociação justa. A Jeunesse deverá fazer a suspensão involuntária, a seu critério, 

enquanto aguarda a investigação de uma possível violação das Normas. A Jeunesse notificará o 

Distribuidor por correio e/ou por email enviado ao endereço mais recente do Distribuidor, cadastrado 

na Jeunesse. No caso de suspensão, o Distribuidor concorda em encerrar imediatamente a 

representação como Distribuidor com a Jeunesse. Esta medida judicial é cumulativa e não é exclusiva de 

outras medidas judiciais. 

 

8.2.3 Efeitos da Suspensão. 

 

8.2.3.1 Enquanto estiver suspenso, as definições do Auto-envio do Distribuidor poderão permanecer 

efetivas, a critério da Sociedade, e poderão resultar na realização e cobrança do pedido no cartão de 

crédito, a menos que seja cancelado pelo Distribuidor. 

 

8.2.3.2 Qualquer comissão, substituição ou bônus, que possa ser devido, se houver, será suspenso pela 

resolução pendente da Jeunesse. Caso a violação seja considerada injustificada pela Jeunesse, a 

suspensão será encerrada e os ganhos não pagos serão creditados ao distribuidor; no entanto, caso a 

violação seja fundamentada, a Jeunesse poderá reter alguns ou todos os ganhos para compensar os 

danos que incorrerem em decorrência da violação do Distribuidor.  
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8.2.3.3 Durante o período de suspensão aplicável, a Jeunesse deverá ter o direito de proibir o 

Distribuidor suspenso de comprar produtos e serviços. 

 

8.2.3.4 O Distribuidor suspenso não terá o direito de se apresentar como Distribuidor ou de promover o 

seu negócio ou os Produtos durante o período de suspensão aplicável. 

 

8.2.4 Multas. Quando as circunstâncias são consideradas apropriadas e, a seu exclusivo critério, a 

Jeunesse poderá impor uma multa pecuniária por qualquer violação do Contrato. Esta medida judicial é 

cumulativa e não é exclusiva de outras medidas judiciais. 

8.3. Rescisão 

8.3.1 Rescisão. Em caso de não cumprimento do Contrato, além de outros recursos disponíveis em lei, 

a Parte adimplente deverá ter o direito de rescindir o Contrato, sujeito aos termos aqui contidos. 

 

8.3.2 Aviso - Violação Grave. Em caso de violação grave por parte do Distribuidor, a Jeunesse poderá 

rescindir o Contrato e enviará ao Distribuidor em violação uma notificação por escrito sobre a rescisão, 

citando o (s) motivo (s) para a ação. O aviso deverá ser entregue por escrito ao Distribuidor por e-mail 

e/ou por carta registrada. A rescisão deverá entrar em rigor conforme estabelecido na notificação, caso 

não seja fornecido um recurso em tempo oportuno pelo Distribuidor, de acordo com o procedimento de 

recursos estabelecido abaixo. A “violação grave” inclui, mas não se limita à Troca de Linha, 

Recrutamento Cruzado ou ao Aliciamento (vide seção 3.9), Não Solicitação antes e após a rescisão (vide 

seções 3.7) e outras violações do Contrato em que a Jeunesse acredita que será danoso, e que qualquer 

tentativa de cura seria ineficaz, ou que a linha descendente do Distribuidor corre o risco de ter o 

Recrutamento Cruzado. 

 

8.3.3 Notificação - Todas as Outras Violações. O aviso de rescisão, citando o(s) motivo(s) para a ação, 

deverá ser fornecido por escrito ao Distribuidor e entregue por e-mail e carta registrada. O Distribuidor 

deverá ter o direito de (i) responder com 10 (dez) dias úteis a partir da data de aviso (exceto para as 

violações que envolvem o Produto e reclamações de oportunidade terão um tempo de resposta de 48 

horas) com fatos em sua defesa ou em atenuação ou redução de sua violação; ou (ii) para sanar a 

violação. A falta de resposta ou a não correção deverá resultar em rescisão sem aviso prévio. Se for 

fornecida uma resposta, a Jeunesse deverá examinar a resposta e responder com um pedido de 

esclarecimento ou aviso de rescisão. 

 

8.3.4 Entrada em vigor. O aviso de rescisão deverá entrar em vigor conforme estabelecido no no 

aviso, caso um recurso oportuno não for apresentado pelo Distribuidor de acordo com o procedimento 

de recurso estabelecido abaixo.  

 

8.3.5 Efeitos da Rescisão. Imediatamente após a rescisão, o Distribuidor rescindido: 
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8.3.5.1 Deverá remover e interromper permanentemente o uso das marcas comerciais, marcas de 

serviço, nomes comerciais e quaisquer sinais, etiquetas, papéis ou publicidade referentes ou 

relacionados a qualquer produto, plano ou programa da Jeunesse; 

 

8.3.5.2 Deverá deixar de se representar como Distribuidor da Jeunesse; 

 

8.3.5.3 Perderá todos os direitos sobre seu Contrato de Distribuição e posição no Plano de 

Recompensas e de todas as futuras Comissões e ganhos resultantes disso; 

 

8.3.5.4 Deverá tomar todas as medidas exigidas pela Jeunesse em relação aos seus materiais e proteção 

de suas informações confidenciais e propriedade intelectual; e 

 

8.3.5.5 Será proibido de enviar um novo Aplicativo e Acordo de Distribuidor em qualquer momento no 

futuro. 

 

8.3.6 Direito de Compensação. A Jeunesse tem o direito de compensar os valores devidos por um 

Distribuidor à Jeunesse. Onde as leis estaduais sobre a rescisão são inconsistentes com esta política, a lei 

estadual aplicável deverá ser aplicada. 

 

8.3.7 Recurso. O Distribuidor rescindido poderá apresentar recurso contra a rescisão enviando uma 

carta ao Departamento de Compliance da Jeunesse, indicando os fundamentos do recurso. (Nota: Não 

serão aceitas chamadas telefônicas em nenhuma circunstância). A Jeunesse deverá receber a carta de 

recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da rescisão ou conforme indicado na 

notificação. 

 

8.3.7.1 Se um Distribuidor enviar um recurso tempestivo, a Jeunesse, a seu exclusivo critério, revisará e 

notificará o Distribuidor sobre sua decisão. A decisão da Jeunesse deverá ser final e não será sujeita a 

nova revisão.  

 

8.3.7.2 Se a Jeunesse não tiver recebido a carta de recurso até a data-limite, a rescisão deverá ser final. 

 

8.3.7.3 No caso do recurso ser recusado, a rescisão deverá permanecer vigente a partir da data da 

notificação original da Jeunesse. 

SEÇÃO 9 — DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

9.1. O Contrato 

9.1.1 Contrato Integral. O Contrato, na sua forma atual e conforme alterado pela Jeunesse a seu 

critério, constitui o contrato integral entre a Jeunesse e o Distribuidor. Todas as promessas, declarações, 

ofertas ou outras comunicações não expressamente estabelecidas no Contrato não possuem força ou 
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efeito. Uma cópia por fax do Contrato deverá ser tratada como documento original em todos os 

aspectos. 

 

9.1.2 Alteração. A Jeunesse, a seu critério, reserva-se o direito de alterar o Contrato do Distribuidor, 

seus preços de produtos, disponibilidade de produtos e formulações, conforme julgar apropriado. 

Qualquer alteração do Contrato do Distribuidor deverá ser publicada no site da Jeunesse e entrará em 

vigor 30 (trinta) dias depois. É de responsabilidade do Distribuidor se manter a par das informações 

atualizadas e atuais, e a Jeunesse não será, de modo algum, responsável pela falta de conhecimento do 

Distribuidor sobre as informações atualizadas e atuais. No caso de qualquer conflito entre o Contrato 

aplicável e qualquer alteração, a alteração deverá prevalecer. Caso os folhetos, catálogos de produtos, 

listas de preços, literatura, website, informações de fax sob demanda da Jeunesse, etc., forem revisados, 

apenas a versão mais recente está autorizada para o uso dos Distribuidores da Jeunesse. 

 

9.1.3 Renúncia. Nenhuma falha da Jeunesse no exercício de qualquer poder nos termos destas 

Normas e Procedimentos ou de insistir no cumprimento estrito pelo Distribuidor com qualquer 

obrigação de provisão aqui contida, e nenhum costume ou prática das Partes em desacordo com o 

Contrato, deverá constituir uma renúncia ao direito da Jeunesse de exigir a conformidade exata de tal 

obrigação. A Renúncia por parte da Jeunesse só poderá ser afetada por escrito por um diretor 

autorizado da Jeunesse. A renúncia da Jeunesse a qualquer não cumprimento específico por parte do 

Distribuidor, não deverá afetar ou prejudicar o direito ou a obrigação da Jeunesse de qualquer outro 

Distribuidor, nem qualquer atraso ou omissão da Jeunesse em exercer qualquer direito decorrente do 

não cumprimento deverá afetar ou prejudicar o direito da Jeunesse quanto a esse ou qualquer outro 

padrão subsequente. 

 

9.1.4 Contrato Integral. O Contrato constitui o acordo integral das Partes em relação à sua relação e 

ao assunto em questão, e relacionado ao presente instrumento. 

 

9.1.5 Independência de Cláusulas. Se, de acordo com qualquer lei ou regra aplicável e vinculante de 

qualquer jurisdição aplicável, qualquer disposição do Contrato, incluindo essas Políticas e 

Procedimentos, ou qualquer especificação, padrão ou procedimento operacional que a Jeunesse tenha 

prescrito for considerado inválido ou inexequível, a Jeunesse deverá ter o direito de modificar a 

disposição inválida ou inexigível, a especificação, o procedimento operacional padrão ou qualquer parte 

dela na extensão necessária para ser válida e exigível. O Distribuidor deverá ser vinculado por qualquer 

modificação. A modificação deverá ser efetiva na jurisdição em que é exigida. 

 

9.1.6 Atribuição. O Distribuidor não poderá atribuir quaisquer direitos ou delegar suas funções ao 

abrigo do Contrato sem o prévio consentimento por escrito da Jeunesse. Qualquer tentativa de 

transferir ou atribuir o Contrato sem o consentimento expresso por escrito da Jeunesse torna o Contrato 

nulo ou anulável, à opção da Jeunesse, e poderá resultar na rescisão do Contrato. 

 

9.1.7 Subsistência. Qualquer disposição do Contrato que, por seus termos, se destina a subsistir à 

rescisão ou expiração do Contrato, subsistirá, incluindo, sem limitação a segredos comerciais de 
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arbitragem, não concorrência, não solicitação, segredos comerciais e informações confidenciais contidos 

no Contrato. 

9.2. Diversos 

9.2.1 Limitações de Responsabilidade. Na medida em que permitido por lei, a Jeunesse e suas 

afiliadas, diretores, conselheiros, funcionários e outros Distribuidores não deverão ser responsáveis, e 

cada Distribuidor liberará o que precede e renunciará a qualquer reclamação por perda de lucro, 

incidental, especial, consequencial ou danos exemplares que poderão resultar em qualquer reclamação 

relacionada com o desempenho da Jeunesse, o não cumprimento, ato de omissão com relação à relação 

comercial ou outro assunto entre o Distribuidor e a Jeunesse, seja por contrato, responsabilidade 

culposa ou responsabilidade objetiva. Além disso, fica acordado que, qualquer dano ao Distribuidor não 

deverá exceder, e é expressamente limitado à quantidade de produtos da Jeunesse não vendidos, de 

propriedade do Distribuidor, que foram comprados diretamente da Jeunesse e quaisquer Comissões ou 

bônus devidos.  

 

9.2.2 Indenização. Cada Distribuidor concorda em indenizar e isentar a Jeunesse, seus acionistas, 

diretores, conselheiros, funcionários, agentes e sucessores no interesse e contra qualquer reclamação, 

demanda, responsabilidade, perda, custo ou despesa, incluindo, mas não limitado a, custos judiciais e 

honorários advocatícios, declarados ou sofridos ou incorridos por qualquer um deles, direta ou 

indiretamente, decorrentes ou de qualquer forma relacionados ou relacionados com atividades alegadas 

ou de outra forma, as atividades do Distribuidor (a) como Distribuidor; (b) violação dos termos do 

Contrato do Distribuidor ou destas Políticas e Procedimentos; e/ou (c) violação ou não cumprimento de 

qualquer lei ou regulamento federal, estadual ou local aplicável. 

 

9.2.3 Força Maior. A Jeunesse não deverá ser responsável por atrasos ou falhas no desempenho 

causadas por circunstâncias além do controle de uma Parte, como greves, dificuldades de mão de obra, 

incêndio, guerra, decretos governamentais ou ordens ou redução da fonte usual de fornecimento de 

uma Parte. 

 

9.2.4 Arbitragem. Vide o Apêndice A.18. 

 

9.2.5 Limitação de Ações. Caso o Distribuidor desejar interpor uma ação contra a JEUNESSE por 

qualquer ato ou omissão relacionado ou decorrente do Contrato, tal ação deverá ser conduzida no 

período de 1 (um (1) ano a partir da data da conduta alegada, que deu origem à causa da ação. O fato de 

não proceder a tal ação dentro desse prazo deverá impedir todas as alegações contra a JEUNESSE por tal 

ato ou omissão. O Distribuidor renuncia a todas as alegações de que qualquer outro estatuto de 

prescrição se aplica. 

SEÇÃO 10 — DEFINIÇÕES 
10.1 Auto-envio. Programa no qual a Jeunesse envia produtos para distribuidores regularmente de 

forma recorrente e cobra automaticamente no cartão de crédito do Distribuidor para cada remessa. O 
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Distribuidor deverá estabelecer um perfil por meio do seu JOffice para designar os Produtos, cartões de 

crédito a serem cobrados, endereço de entrega etc. 

 

10.2 Comissões. Valores recebidos por um Distribuidor, conforme determinado pelo Volume de 

Produtos Comissionáveis vendidos ou comprados por um Distribuidor e/ou pela sua linha descendente. 

 

10.3 Volume Comissionável (CV – Commissionable Volume). O Valor pontual atribuído aos Produtos 

vendidos para fins de cálculo das Comissões, no âmbito do Plano de Compensação. 

 

10.4 Cliente. Clientes finais do produto, incluindo clientes de varejo, preferenciais e atacadistas. 

 

10.5 Distribuidor. Um contratado independente cujo Formulário para Distribuidor tenha sido aceita 

pela Jeunesse. 

 

10.6 Contrato de Distribuição. Os direitos e obrigações coletivos decorrentes do Contrato. É às vezes, 

também é referida como “conta” do Distribuidor. 

 

10.7 Plano de Recompensas Financeiras. O método pelo qual um Distribuidor pode gerar Comissões e 

ser compensado pelas vendas no varejo e volume de vendas dentro de sua linha descendente. O Plano 

de Recompensas Financeiras é descrito na literatura da Jeunesse. 

 

10.8 Literatura Oficial da Jeunesse. Brochuras e materiais impressos, gravações de áudio ou vídeo, 

sites e outros materiais desenvolvidos, impressos, publicados e distribuídos pela Jeunesse para os 

Distribuidores. 

 

10.9 Volume pessoal (PV – Personal Volume). O CV do produto é distribuído por meio de vendas aos 

seus clientes e por meio de compras pessoais de produtos. 

 

10.10 Colocação. A posição da Distribuidora na rede na perna direita ou esquerda do patrocinador. 

 

10.11 Cliente preferencial. Cliente na base de dados da Jeunesse que pode fazer pedidos on-line 

diretamente com a Jeunesse. Essas vendas são creditadas no Distribuidor designado. O Cliente 

Preferencial não é Distribuidor. 

 

10.12 Produtos. Qualquer mercadoria vendida pela Jeunesse que tenha um CV atribuído a ele. 

 

10.13 Patrocinador. Um Distribuidor que apresenta um solicitante à Jeunesse e está relacionado como 

Patrocinador no Formulário do Distribuidor. Patrocinar significa apresentar uma pessoa a Jeunesse e 

esta pessoa se torna Distribuidora. 

 

10.14 Kit de Início. Uma seleção de materiais de treinamento à preço de custo e literatura de suporte 

comercial da Jeunesse que cada novo Distribuidor compra. 
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APÊNDICE A — MODIFICAÇÕES DAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS — 

BRASIL 
Estas disposições aplicam-se ao país aqui indicado e podem modificar as disposições específicas das 

Políticas e Procedimentos. 

A.1 Contratante Independente (modifica o item 1.5 da Política e Procedimentos Global) 

O Distribuidor concorda que, enquanto um Distribuidor independente Jeunesse, é um contratante 

independente e não um agente, representante comercial, franqueado, representante legal ou 

funcionário de Jeunesse. O distribuidor concorda que será exclusivamente responsável pelo 

pagamento de todas as despesas em que incorrer, incluindo mas não se limitando a viagens, 

alimentação, hospedagem, despesas administrativas, ligações telefônicas e outras despesas. O 

DISTRIBUIDOR ENTENDE QUE NÃO DEVERÁ SER 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. 

A.2 Profissionalismo (re-ratificando Cláusula 1.6 das Normas e Procedimentos Global) 

Cada Distribuidor conduzirá seus negócios e atividades de forma profissional e ética, de modo a 

contribuir para a reputação do Distribuidor e a reputação positiva da Jeunesse. Os Distribudores não 

devem incorrer em qualquer conduta que possa refletir negativamente na imagem da Jeuneesse ou de 

outro Distribuidor. Os Distribuidores serão corteses e educados com qualquer pessoa contata por eles, 

incluindo colaboradores em geral e executivos da Jeunese, e conduzirão seus negócios de forma a 

respeitar os Produtos e o profissionalismo da Jeunesse, seus colaboradores em geral, executivos e 

Distribudores. Em nenhuma hipótese um Distribuidor irá violar ou atacar o nome ou a reputação da 

Jeunesse ou se apropriar indevidamente de alguma informação confidencial ou segredo industriais da 

Jeunesse (incluindo nomes de Distribuidores e listas de endereços) para uso próprio do Distribuidor ou 

terceiros.  

A.3 Empresários (re-ratificando 2.1.1) 

Condições para Inscrever-se. Para se tornar um Dstriuidor Jeunesse, o interessado deve: (i) ter ao menos 

18 anos e não ser legalmente impedido de contratar; ou registrado em sua jurisdição como empresário, 

ou, se uma pessoa jurídica, estar devidamente registrado em conformidade com a jurisdição em que 

está registrado para conduzir seus negócios ; (ii) seja de certa forma permitido a fazer negócios de 

vendas diretas no país de residência; e (iii) apresentar um Contrato de Distribuição completado 

corretamente e aceito pela Jeunesse. Para estar elegível a todos os benefícios disponíveis no Plano de 

Recompensas Financeiras, o Associado deve também gerar 100 PV (por meio de compra de 

consumidores ou compras pessoais). 

A.4 Direito de Recusa da Jeunesse (re-ratificação de 2.1.3) 

A Jeunesse se reserva o direito de rejeitar qualquer Formulário de Contrato de Distribuição por qualquer 

razão que seja, dentro dos 3 meses subsequentes após o recebimento. A Jeunesse não aceitará 

solicitações de Distribuição contendo informações propositadamente falsas e considerará essas 
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solicitações como inexistentes. A Jeunesse se reserva o direito de requisitar cópias físicas de 

documentos pessoais e do formulário de Distribuição a qualquer tempo e a juízo exclusivo da Jeunesse. 

A aceitação de um formulário de Distribuição não deverá ser considerada como uma aceitação 

permanente de tal cadastro e não deverá impedir a Jeunesse de revisar a validade ou eficácia de tal 

cadastro, a juízo exclusivo da Jeunesse, a qualquer tempo.  

A.5 “Cônjuge” (re-ratifica Seções 2.2; 2.3 e 4.3) 

Nas seções 2.2, 2.3 e 4.3, para fins de verificação da aplicação da regra de interesses jurídicos e 

mudanças no controle da Distribuição, os termos “esposo(a)”, como usado naquelas seções, inclui a 

referência a pessoas convivendo em união estável.  

A.6 Informações Pessoais (re-ratificando 2.6 – Número de Contribuinte) 

Cada distribuidor em seu cadastro deve providenciar seu CPF, carteira de identidade e registro perante o 

INSS (PIS). 

A.7 Treinamento (re-ratificando 3.11) 

Distribuidores devem treinar os Distribuidores que eles patrocinarem. A Jeunesse recomenda educa-los 

com relação às Normas e Procedimentos, Plano de Compensação, Informações de Produtos, técnicas 

adequadas de negócios, estratégias de vendas e um comportamento ético de negócios. A um 

Patrocinador sugere-se manter um constante e profissional laço de liderança com os Distribuidores de 

sua organização a partir do momento em que decidir construir uma organização, e se recomenda que se 

desempenhe uma supervisão de boa-fé, vendas e distribuição no momento da entrega de produtos ou 

serviços para o consumidor final.  

A.8 Preço (re-ratificando 5.1.2) 

A Jeunesse fornece um preço de revenda sugerido como uma diretriz para as vendas de varejo do 

Distribuidor. 

A.9 Nomes de Domínio (re-ratificando 5.1.2) 

Um Distribuidor não deverá usar nomes ou marcas registradas da Jeunesse, nem derivações ou 

abreviações deles derivados em nomes de domínio ou endereço de emails, ou ainda para anunciar, 

vender ou promover os Produtos ou Serviços da Jeunesse.  

A.10 Prêmios em dinheiro (re-ratificando 5.2.3.3.) 

Ao promover os seus negócios Jeunesse, Distribuidores não deverão usar imagens de prêmios em 

dinheiro concedidos a eles ou para outros Distribuidores em eventos da Jeunesse.  

A.11 Vendidos na Internet (re-ratificando 5.6.4) 

Produtos vendidos na Internet, seja em sites de varejo, tal como descrito neste documento, por meio de 

mídia social, ou em site de terceiro, não devem ser anunciados nem vendidos por um preço menor que 

o preço de venda para o consumidor preferencial da Jeunesse.  

A.12 Endereço Errado (adicionado à seção 7.4.1.2) 

A Jeunesse não será responsável por entregas que não foram feitas devido à limitação decorrente do 

endereço indicado pelo Distribuidor. 
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A.13 Cumprimento a Regras de Produtos Proibidos para Revenda (re-ratificando Seção 

7.4.10.3) 

7.4.10.3. Distribuidores devem observar as restrições de pedidos de produtos proibidos para revenda 

(NFR). Produtos para serem vendidos em qualquer país devem ser adquiridos diretamente junto a um 

escritório ou depósito da Jeunesse no referido país e devem ser rotulados para aquele país. Revender 

Produtos NFR, fazer alegações terapêuticas não-autorizadas ou ilegais sobre os Produtos ou de alguma 

forma distorcer informações sobre os Produtos e suas alegações em relação a Pedidos de Produtos NFR 

é expressamente proibido e deve ser considerado como uma séria violação ao contrato de distribuidor, 

sujeito a penas severas conforme critério da Jeunesse.  

A.14 Tributos 

Pagamentos de bônus podem estar sujeitos a três diferentes tributos: Imposto de Renda (IR), INSS 

(contribuição social) e ISS (Impostos sobre Serviços). De acordo com leis tributárias brasileiras, o 

pagamento desses impostos é deduzido dos pagamentos feitos pela Jeunesse para os distribuidores, de 

acordo com os termos e condições da legislação aplicável vigente. 

A.15 Entregas Avariadas (re-ratificando seção 7.4.4) 

7.4.4. Entregas Avariadas. Se o Produto parecer avariado na entrega o Distribuidor deve aceitar a 

entrega dos Produtos adequados e recusar a entrega dos danificados, documentando na cópia da nota 

fiscal/recibo de entrega o número de caixas aparentando danos e tirar fotos de tais danos como prova. 

O agente de entrega devolverá tais Produtos para a Jeunesse. Se a Jeunesse considerar que a recusa foi 

injustificada, a Jeunesse poderá condicionar a re-entrega às expensas do Distribuidor, e a Jeunesse 

manterá a cobrança original dos Produtos indevidamente recusados.  

A.16 Valor mínimo para pagamento de comissões  

O valor mínimo a ser pago em comissões é de 10 dólares. Se o valor a que se faz jus for menor, então 

será acumulado até que se alcance o valor de 10,00 dólares.  

 

A.17  Cronograma de Taxas 

Seção 1.3.2 

 

Taxa de renovação 

Annual (renunciável) 

$19.95 

Seção 2.7   Alterações de 

colocação e 

patrocínio 

$50 

Seção 2.8   Adicionando ou 

alterando um Co-

Solicitante 

$50 
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Seção 4.3-4.4  Alterações que 

envolvem pessoa 

física para uma 

Sociedade 

$50 

Seção 4.6  Venda/Transferência 

de uma Franquia 

$50 

Seção 6.1.7  Processamento do 

Cheque 

$2,50 

Seção 6.1.7 Serviços Especiais 

 

Conforme 

determinado pela 

Sociedade 

Seção 6.1.8 Re-emissão de 

Cheques  

$15 

Seção 6.1.8  Aviso de 

Propriedade não 

Reivindicada 

$10 

Seção 6.1.9  Taxa de Inatividade 

mensal para 

propriedade não 

reivindicada 

$20 

Seção 7.2.3  Taxa de devolução 

de chque 

Taxa de devolução 

de chque 

Seção 7.12.4 Transferência 

bancária 

$2,50 

Seção B.4 Taxa de reposição 

para Produto 

devolvido 

10% 

 Todos os outros Conforme 

determinado pela 

Sociedade 

 

A.18 Legislação aplicável e Foro Competente 

Todas as disputas, reclamações, demandas e ações entre as partes deverão ser regidas pelas leis civis 

Brasileiras e deverão ser propostas perante uma corte civil competente, conforme legislação processual 

Brasileira vigente.  

A.19 Referências a pagamentos de comissões por cheques 

Todas as referências a cheque ou pagamento por cheque devem ser consideradas como referências a 

pagamento por transferência eletrônica ou outros meios que não apenas cheques.  
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A.20 Participação no Plano de Compensação (re-ratificando 1.7) 

Um distribuidor pode ganhar comissões por meio do Plano de Compensação da Jeunesse apenas por 

meio do comércio de Produtos. Um distribuidor, todavia, não é obrigado a fazer compras pessoais para 

se qualificar no Plano de Compensação. Os CV das vendas feitas pelo Distribuidor para seus clientes 

também conta para fins de qualificação. 

A.21 Manutenção de Registro (Alteração do item 2.13) 

Os Distribuidores deverão manter os registros de suas transações por pelo menos 36 meses. 
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APÊNDICE B — POLÍTICAS DE DEVOLUÇÃO — BRASIL 

B.1 Procedimento de Devolução 

Todo Distribuidor, ou on-line ou Cliente Preferencial deverá cumprir os seguintes procedimentos ao 

devolver os Produtos para substituição, troca ou reembolso. 

 

B.1.1  Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente, enviando um ticket por meio do 

JOffice do Distribuidor ou ligando para o Atendimento ao Cliente no número 0800-891-5441 para obter 

um número de Autorização de Devolução da Mercadoria (RMA - Return Merchandise Authorization) 

antes de devolver o Produto. 

 

B.1.2 Embalar e enviar os Produtos para a Jeunesse. Recomenda-se a utilização de uma (ou mais) 

caixa(s) de embalagem e de material de embalagem adequados, sendo sugerido o uso dos melhores e 

mais econômicos meios de transporte. Qualquer pacote recebido sem o RMA claramente visível no 

exterior da embalagem poderá ser recusado. 

B.2 Devoluções de Clientes de Varejo 

B.2.1.  Garantia. A Jeunesse oferece uma garantia de reembolso incondicional de 30 (trinta) dias, 100% 

(cem por cento), no primeiro pedido de Produtos vendidos a todos os Clientes de Varejo. Cada 

Distribuidor da Jeunesse deverá estender essa garantia aos seus Clientes de Varejo por vendas feitas 

diretamente ao Cliente Varejista (pessoalmente e não on-line). 

 

B.2.2.  Direito de Cancelamento de Sete Dias. Seu Cliente Varejista poderá cancelar a transação antes 

do 7º dia depois de receber a mercadoria, sem qualquer penalidade ou obrigação conforme exigido no 

Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor do Brasil. 

 

B.2.3 Recibo de vendas. Para essas vendas diretas, o Distribuidor deverá preencher 3 (três) cópias de 

um recibo de venda oficial da Jeunesse e fornecer 2 (duas) cópias ao Cliente Varejista antes de concluir a 

transação (1 (uma) cópia para o Cliente enviar ao Distribuidor se ele cancelar a venda). O recibo de 

venda deverá ser datado e mostrar o nome e o endereço do Distribuidor. O recibo de venda deverá 

estar no mesmo idioma usado na apresentação de vendas. O seguinte aviso de cancelamento aparece 

no recibo de venda e deverá ser dado verbalmente pelo Distribuidor ao fazer uma venda de varejo à um 

ClienteVarejista. O Distribuidor deverá cumprir seus termos: 

AVISO DE CANCELAMENTO 

 

_____/_____/_________ 
[INSERIR A DATA DE TRANSAÇÃO] 

Você pode CANCELAR esta transação, sem qualquer penalidade ou obrigação, antes do 7º 
(SÉTIMO) dia após receber a mercadoria.  
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Para cancelar esta transação, envie ou entregue uma cópia assinada e datada deste Aviso de 
Cancelamento, ou qualquer outro aviso por escrito, ou envie um telegrama para:  

Nome do Distribuidor: _____________________________________. 

Endereço do local comercial do distribuidor: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ANTES DE: ________________________ (7o dia após o recebimento das mercadorias) 

 

Por meio deste, cancleo esta transação:  

_________________________________________    __________________ 
Assinatura do Cliente:      Data: 

B.2.4 Procedimentos de Reembolso. Além dos requisitos da B.1:  

B.2.4.1 Apresentar à Jeunesse uma cópia do Recibo de varejo usado para a compra, e do aviso de 

cancelamento do Cliente Varejista. Ele deverá ser preenchido e a parcela do reembolso assinada pelo 

Cliente Varejista. 

 

B.2.4.2 Devolver o Produto à Jeunesse no prazo de 15 (quinze) dias após a recepção dos Produtos do 

Cliente Varejista. O Distribuidor deverá arcar com o custo desse envio. 

 

B.2.5 Custos. A Jeunesse pagará o custo da remessas do(s) Produto(s) substituído ao Distribuidor. 

 

B.2.6 Compliance. A Jeunesse não substituirá o Produto ao Distribuidor por tais vendas de varejo por 

ele/ela se essas políticas não forem seguidas. 

B.3 Devoluções de Vendas On-line feitas a todos os Clientes e Distribuidores 

B.3.1 Garantia. A Jeunesse oferece uma garantia de devolução do dinheiro incondicional de 30 (trinta) 

dias para o pedido inicial do Produto e do Kit de Inicialização/JKit para os Distribuidores e Clientes. Se, 

por qualquer motivo, estiverem insatisfeitos com qualquer produto da Jeunesse, o Produto poderá ser 

devolvido à Jeunesse no prazo de 30 (trinta) dias para substituição, troca ou reembolso total do preço 

de compra (menos envio). 

 

B.3.2 Procedimentos de Reembolso. Além dos requisitos do item B.1: 

 

B.3.2.1. O Distribuidor em cuja conta a venda foi realizada, deverá pagar os custos de envio pela 

devolução do Produto; 
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B.3.2.2 O Produto deverá ser recebido pela Jeunesse no período de 10 (dez) dias consecutivos, a partir 

da data da emissão da RMA. 

 

B.3.3 Pedidos efetuados depois de trinta (30) dias estão sujeitos aos itens B.4.2 e B.4.3. 

B.4 Renúncias de Devoluções e Reembolsos 

Ao rescindir o Contrato, o Distribuidor poderá devolver o Produto atualmente comercializável para 

reembolso, se comprado no prazo de 3 (três) meses antes do pedido de reembolso. Como os Kits de 

Inicialização são virtuais e a taxa é apenas para o serviço JOffice, a Jeunesse parcelará o reembolso do 

JKit.  

 

B.4.1.  “Atualmente comercializáveis” significa que os Produtos e/ou JKit a serem devolvidos estão em 

condição de revenda. Além disso, excluídos dos Produtos atualmente comercializáveis estão os Produtos 

cujos prazos de validade comercialmente tenham expirado, bem como os Produtos pelos quais a 

Jeunesse tenha divulgado antes da compra como produtos sazonais, descontinuados ou de promoção 

especial e não sujeitos à obrigação de recompra. 

 

B.4.2 Taxa de Reabastecimento. Uma taxa de reabastecimento de 10% (dez por cento) deverá ser 

cobrada para devoluções autorizadas. O valor do reembolso deverá ser de 90% (noventa por cento) do 

preço de compra líquido original. 

 

B.4.3 Custos de Envio. O Distribuidor deverá assumir os custos de devolução dos Produtos à Jeunesse. 

Os custos de envio e manuseio incorridos pelo Distribuidor, quando os Produtos foram comprados, não 

serão reembolsados. 

 

B.4.4 Não-conformidade. No caso de os Produtos devolvidos não cumprirem as condições de 

devolução, essa mercadoria será mantida por até 30 (trinta) dias, período durante o qual o Distribuidor 

deverá cumprir os procedimentos de devolução para receber o reembolso. Se, após os 30 (trinta) dias, 

as condições não tiverem sido cumpridas ou a devolução não tiver sido solicitada, a Jeunesse poderá 

destruir tal estoque sem compensação adicional para aquele Distribuidor. 

 

B.4.5 Renúncia. Qualquer pedido de reembolso de Produtos deverá ser considerado uma renúncia 

voluntária do Contrato.  

B.5 Reembolsos 

B.5.1 Reembolso de Mesma Origem. Os reembolsos serão emitidos da mesma maneira que o 

pagamento foi recebido. Isso significa que, se um cartão de crédito foi usado para fazer o pedido, o 

reembolso será emitido no mesmo cartão. Caso o pagamento tenha sido feito por cheque, o reembolso 

será emitido sob forma de cheque. 

 

B.5.2 Direito de Retenção.  Quando os produtos são devolvidos, a Jeunesse irá reter a comissão de 

pagamento gerada pela compra desses produtos. A Jeunesse irá reter futuras comissões  
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ao Distribuidor e à linha ascendente, a fim de recuperar essa comissão/benefícios pagos. A Jeunesse 

também reverterá qualquer outro benefício que possa ter surgido para esse Distribuidor de compras ou 

sua linha ascendente, incluindo o reaproveitamento de qualificações e recompensas. A Jeunesse 

também reterá as devidas taxas de frete de qualquer reembolso, a menos que seja especificado de 

outra forma neste Apêndice B. 

B.6 Recusas de Entrega 

Se um Distribuidor recusar a entrega de uma remessa da Jeunesse, que seja o primeiro pedido do 

Distribuidor, a Jeunesse seguirá sua política de garantia de 100% (cem porcento) na seção B.3.1. Para 

todos os outros pedidos dos Distribuidores, a Jeunesse tratará a recusa como devolução de acordo com 

a seção B.5 acima. 

B.7 Garantias 

EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE INDICADO NO RÓTULO DO PRODUTO, A JEUNESSE NÃO GARANTE 

OU DECLARA, EXPRESSA OU IMPLÍCITAMENTE, QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM 

PROPÓSITO ESPECÍFICO, MÃO DE OBRA, NÃO VIOLAÇÃO OU QUALQUER OUTRA GARANTIA 

DECORRENTE POR LEI, ESTATUTO, USO DE COMÉRCIO OU CURSO DE NEGOCIAÇÃO RELATIVO A 

QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO COMPRADO OU POR MEIO DA JEUNESSE. NA MÁXIMA MEDIDA 

PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, TODOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA JEUNESSE SÃO FORNECIDOS 

“CONFORME É”, “COM TODAS AS FALHAS” E “CONFORME DISPONÍVEL”. A JEUNESSE NÃO GARANTE 

QUE SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS SERÃO COMPATIBLES COM QUALQUER MATERIAL OU SISTEMAS DE 

SOFTWARE OU QUE OS SERVIÇOS ON-LINE SERÃO ININTERRUPTOS OU LIVRES DE ERROS. A JEUNESSE 

NÃO GARANTE QUE QUALQUER WEBSITE OPERADO, PATROCINADO OU HOSPEDADO PELA JEUNESSE 

OU QUALQUER UMA DE SUAS AFILIADAS SERÁ ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS. A JEUNESSE NÃO É 

RESPONSÁVEL POR REDES INTERRUPTAS, INACCESSÍVEIS OU NÃO DISPONÍVEIS, SERVIDOR, SATÉLITES 

E/OU FORNECEDORES DE SERVIÇOS; OU PARA FALHAS DE COMUNICAÇÃO, COM DEFEITOS, 

MISTURADAS, CODIFICADOS, COM ATRASO OU COMPUTADOR, TELEFONE OU TRANSMISSÕES DE CABOS 

MAL ORIENTADOS; OU POR QUALQUER FALHA TÉCNICA, AVARIAS OU DIFICULDADES. 
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