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CONTRATO DE ADESÃO DO CONSULTOR INDEPENDENTE  

 

 

Que fazem entre si FAITH TRAVELLING VIAGENS E TURISMO LTDA, com o nome fantasia de POINT DO TURISMO, inscrita 
no CNPJ sob o nº 16.513.865/0001-91, e no CADASTUR sob o número 19.049.660.10.0001-0, com sede administrativa na 
Av. Dom Hélder Câmara, 10.057, Rio de Janeiro/RJ, aqui denominada AGÊNCIA; e de outro o CONSULTOR 
INDEPENDENTE cadastrado no Sistema através do site da AGÊNCIA. 
  
1- DO OBJETO DO CONTRATO 

 
1.1 - O presente contrato tem por objeto implementar o crescimento dos serviços prestados pela AGÊNCIA, no ramo de 
turismo, através da parceria com CONSULTORES INDEPENDENTES, que uma vez inseridos ao sistema, promovam a 
captação de clientela consumidora de tais serviços, bem como criem e gerenciem sua própria equipe de vendas, com 
isso originando bonificações que permitam a esses consultores investirem em viagens e eventos que lhes ofereçam uma 
melhor qualidade de vida. 
 
2- DAS CONDIÇÕES: 
 
2.1 - Só será permitida a adesão de pessoas maiores de dezoito (18) anos, no pleno exercício de sua capacidade civil. 
 
2.2 - O presente contrato é firmado em caráter personalíssimo (intuitu personae), mas a despeito disso, o 
relacionamento entre a AGÊNCIA e o CONSULTOR não constitui sociedade ou associação de qualquer espécie, para 
todos os fins e efeitos de direito, pois as partes ora contratantes são independentes e autônomas, não existindo 
qualquer vínculo empregatício de parte a parte.  
 
2.3 - Fica o CONSULTOR totalmente livre para desenvolver outras atividades, mesmo concorrentes. 
 
2.4 - A função do CONSULTOR é captar clientes e novos Consultores Independentes para a AGÊNCIA. 
 
2.5 - O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, e poderá ser rescindido por qualquer das partes, a 
qualquer tempo, mediante comunicação escrita efetuada com antecedência de trinta (30) dias. 
 
2.6 - O CONSULTOR desenvolverá suas atividades em qualquer região do território nacional, não lhe sendo permitida a 
legalização de loja ou escritório comercial (espaço físico). 
 
2.7 - O CONSULTOR se obriga a zelar pela qualidade dos serviços com a marca POINT DO TURISMO, não praticando 
qualquer ato que possa prejudicar a reputação desta.  
 
2.8 - O CONSULTOR responderá direta e pessoalmente por quaisquer prejuízos e danos causados à AGÊNCIA ou a 
terceiros por ação ou omissão, assumindo total e exclusiva responsabilidade diante dos lesados. 
 
2.9 - A infração de qualquer das cláusulas deste contrato pelo CONSULTOR ensejará a imediata rescisão, sem aviso e/ou 
notificação, bem como a compensação dos danos causados pela infração. 
 
2.10 – O CONSULTOR autoriza à AGÊNCIA o uso de sua imagem em campanhas de publicidade, inclusive nas redes 
sociais. 
 
2.11 - O CONSULTOR pagará no ato da assinatura do contrato a Taxa de Adesão no valor de trezentos reais (R$ 300,00) – 
sendo a terça parte desse valor destinada ao pagamento de Bônus de Adesão de quem lhe indicou, e o restante à 
confecção de sua página na Internet, e de sua inclusão no sistema da AGÊNCIA. 
 
2.12 – A página da Internet feita pela AGÊNCIA para o CONSULTOR é uma ferramenta concedida a este para 
desenvolvimento do seu trabalho de captação de clientes e de novos Agentes para a sua equipe de vendas, enquanto 
em vigor o presente contrato. 
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2.13 – Feita a Adesão, o CONSULTOR pagará mensalmente, todo dia quinze (15) de cada mês, impreterivelmente, a 
quantia de cento e cinquenta reais (R$ 150,00) referente à taxa de sua manutenção do Sistema. 
 
2.14 – O pagamento da Taxa de Manutenção, acima referida, justifica-se pela necessidade de tornar auto-sustentável o 
Sistema, garantindo a sua normalidade mesmo em períodos de baixa temporada na atividade turística.   
 
2.15 – O CONSULTOR iniciará o pagamento dessa Taxa de Manutenção a partir do segundo (2º) mês após a sua adesão. 
 
2.16 – Na hipótese de não pagamento pelo CONSULTOR do Bônus de Manutenção no prazo do item 2.13 do presente 
contrato, terá retido todo e qualquer valor a que tenha direito a receber da AGÊNCIA até o dia 15 do mês seguinte, 
quando cessará a retenção, caso esteja em dia o CONSULTOR com suas parcelas. 
 
2.17 – O presente contrato será rescindido automaticamente, sem qualquer notificação, na hipótese de atraso pelo 
CONSULTOR de três (03) meses de pagamento da Taxa de Manutenção, sendo este desligado automaticamente do 
sistema, integrando-se à AGÊNCIA a equipe de venda que tenha formado. 
 
2.18 - O CONSULTOR receberá uma única vez, um BÔNUS DE ADESÃO no valor de R$ 100,00 por cada novo Consultor 
que, por indicação dele, efetive sua Adesão ao sistema da AGÊNCIA. 
  
2.19 - A fim de estimular a indicação de novos Consultores e multiplicar nossa equipe de vendas, o CONSULTOR receberá 
também um BÔNUS DE INDICAÇÃO no valor de cinquenta reais (R$ 50,00) mensais por cada Consultor que tenha sido 
indicado por ele e que se mantenha em dia com o pagamento da Taxa de Manutenção. 
 
2.20 - O CONSULTOR receberá, também, mensalmente, um BÔNUS DE EQUIPE, cujos valores variam de acordo com o 
número de Consultores Ativos indicados por ele (Plano de Ascensão do Sistema), e que estejam em dia com o 
pagamento de suas Taxas de Manutenção, da forma seguinte: 
 

• CONSULTOR EXECUTIVO – É aquele que mantém vinte (20) ou mais Consultores Ativos entre os seus 
Consultores indicados. O valor do Bônus de Equipe será de mil reais (R$ 1.000,00). 
 

• CONSULTOR SÊNIOR – É aquele que mantém cinquenta (50) ou mais Consultores Ativos entre os seus 
Consultores Indicados. O valor do Bônus de Equipe será de dois mil e quinhentos reais (R$ 2.500,00). 

 

• CONSULTOR DIAMANTE – É aquele que mantém cem (100) ou mais Consultores Ativos entre os seus 
Consultores Indicados. O valor do Bônus de Equipe será de cinco mil reais (R$ 5.000,00). 
 

Os valores dos Bônus de Equipe não são cumulativos. 
 
2.21 - A AGÊNCIA pagará ainda um BÔNUS DE VENDA por todas as vendas que forem indicadas ou fomentadas pelo 
CONSULTOR, sendo o valor desse bônus o mesmo pago de comissão pelas operadoras e demais fornecedores da 
AGÊNCIA. 

 
2.22 - O Bônus de Venda não será integrado por taxas e impostos, calculando-se o mesmo unicamente sobre o valor do 
serviço, sendo certo também que dele será retido seis por cento (6%) referente ao imposto da Nota Fiscal. 
 
2.23 – Ao CONSULTOR só será pago o BÔNUS DE INDICAÇÃO e BÔNUS DE EQUIPE se o seu indicado estiver em dia com a 
respectiva Taxa de Manutenção.  
 
2.24 – A AGÊNCIA pagará ao CONSULTOR os diferentes bônus a que tenha direito, da seguinte forma: 
 

• BÔNUS DE ADESÃO: Quando a Taxa de Adesão do novo Consultor indicado houver sido paga à vista, em espécie, 
o CONSULTOR Indicante receberá o seu BÔNUS DE ADESÃO até o dia cinco (05) do mês subsequente à data da 
adesão do indicado.  
Caso essa Taxa de Adesão tenha sido paga com Cartão de Crédito, à vista ou parcelado, até o dia quinze (15) do 
mês da adesão, o CONSULTOR Indicante receberá integralmente o BÔNUS DE ADESÃO até o dia cinco (5) do mês 
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subsequente. Entretanto, se a Taxa de Adesão for paga em Cartão de Crédito, à vista ou parcelado, após o dia 15 
do mês da adesão, o Bônus de Adesão será pago integralmente no dia cinco (5) do segundo mês subsequente. 

 

• BÔNUS DE INDICAÇÃO: O CONSULTOR Indicante receberá esse bônus no dia cinco (05) do mês subsequente à 
data do efetivo pagamento da Taxa de Manutenção pelo seu indicado. 

 

• BÔNUS DE EQUIPE: O CONSULTOR Indicante receberá esse bônus no dia cinco (5) do mês subsequente à 
integralização do pagamento da quantidade mínima de participantes por ele indicados, de acordo com o Plano 
de Ascensão do Sistema relacionado no item 2.20 do presente contrato. 

 

• BÔNUS DE VENDA: O CONSULTOR receberá esse bônus entre os dias dezesseis (16) e dezenove (19) do mês 
subsequente à data de efetivação da venda. 

 
2.25 - Todos os bônus somente serão pagos através de depósito ou transferência bancária, preferencialmente na conta 
do(a) próprio CONSULTOR, sendo também possível fazer esse depósito ou transferência para uma conta de terceiro 
indicada pelo próprio CONSULTOR, cabendo a este enviar os dados dessa conta bancária respondendo ao próprio E-mail 
de confirmação de sua Adesão.  
 
2.26 – Tendo em vista que o sistema tratado no presente contrato tem por finalidade fomentar as vendas da AGÊNCIA e 
investir na qualidade de vida dos Consultores, as partes ajustam o seguinte: Ao final de cada período de doze (12) meses 
a partir da sua ascensão ao nível EXECUTIVO, o CONSULTOR se obriga a investir quinze por cento (15%) de todo o valor 
recebido no período, na aquisição de viagens e/ou outros produtos comercializados pela AGÊNCIA, para uso próprio 
e/ou de pessoas de sua própria família. 
 
2.27 – Completado o prazo acima referido, o CONSULTOR, a partir do nível EXECUTIVO, terá até trinta (30) dias para 
efetivar a compra de viagem e/ou produto junto à AGÊNCIA, sendo certo que não o fazendo dentro deste prazo, 
ensejará a retenção de todo o valor de bônus a que teria direito, somente cessando a retenção quando efetivamente 
cumprida a obrigação. 
 
2.28 - A AGÊNCIA reserva-se no direito de, a qualquer momento, rever e modificar as suas normas usuais de preço e de 
condições de pagamento dos produtos e/ou serviços, assim como o critério de bonificação ao CONSULTOR, ajustando-se 
às condições do mercado, sendo certo que, quando da prática de tais atos, notificará o CONSULTOR com antecedência 
mínima de trinta (30) dias. 
 
Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para que nele sejam dirimidas todas as dúvidas 
oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado ou cômodo que possa parecer. 
 


