
TERMO DE ACEITE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

  

De um lado, Toledo e Souza Treinamentos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 28.831.601/0001-65, estabelecida na Av. D, 419 
- St. Marista, Goiânia - GO, e-mail: contato@jutoledo.com.br, neste ato representada na forma de seu contrato social, 
doravante denominada CONTRATADA; e de outro lado o CONTRATANTE, devidamente registrado e cadastrado na 
plataforma terceirizada, destinada para este fim. A adoção das cláusulas e condições a seguir dispostas, as quais 
mutuamente aceitam e outorgam, de forma plena com a simples continuidade do negócio jurídico em questão: 

DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente termo é a prestação de serviços educacionais pela CONTRATADA, do curso online supra 
escolhido, ao aluno indicado como CONTRATANTE. 

 
1.2. O curso supramencionado será realizado/entregue via online pela plataforma da Hotmart. 
 
1.3. Todo material didático para realização do curso, quando houver, deverá ser adquirido pelo CONTRATANTE. 

 
DA MATRÍCULA 

 
2.1. Para efetivação da matrícula, o CONTRATANTE deve estar de acordo com o Termo de Aceite, preencher o formulário 
de cadastro e efetivar o pagamento de 100% do valor do curso.  Assim que a sua inscrição no curso for realizada, 
mediante aprovação do pagamento, o CONTRATANTE poderá iniciar o curso pretendido. 
 

DAS DECLARAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
3.1. O CONTRATANTE declara ter conhecimento prévio das regras internas da CONTRATADA, as quais proíbe a filmagem 
ou quaisquer gravações das aulas; o comércio de quaisquer produtos. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1. O presente termo obriga as partes, seus sucessores, a qualquer título, sendo que as partes não poderão ceder ou 
de qualquer forma transferir, total ou parcialmente a terceiros, os direitos e deveres oriundos do mesmo sem prévia 
anuência por escrito da outra parte. 
 
4.2. A concordância efetivada, o aceite realizado no sítio eletrônico da CONTRATADA, obrigam as partes a cumprirem 
integralmente as obrigações previstas neste instrumento. 
 
4.3. O aceite do presente termo gera obrigações entre as partes apenas em relação ao curso aqui indicado, inexistindo 
qualquer obrigação da CONTRATADA em firmar novos contratos em favor do CONTRATANTE para períodos posteriores. 
 

4.4. Arrependimento – Na possibilidade do CONTRATANTE em requerer o cancelamento da matrícula, mesmo deverá 
informar ao e-mail: contato@jutoledo.com.br, tal pedido e explicar os motivos, caso este seja enviado com até 7 (sete) 
dias da aquisição do curso, será devolvido o valor integral referente ao pagamento feito para o curso pretendido. 

 
4.5. Direitos Autorais – É proibida a reprodução do material didático que porventura faça parte do curso por qualquer 
forma, sob pena de responder o(a) CONTRATANTE civil e criminalmente, nos termos da Lei 9.609/98, por violação da 
propriedade intelectual. 
 
4.6.  O CONTRATANTE é EXCLUSIVAMENTE responsável pelas informações prestadas por ele. 

4.7. A CONTRATADA não se responsabiliza pela internet, pelo computador, pelos backups e pelo resultado esperado 

pelo CONTRATANTE, tendo em vista que tais fatos fogem da alçada da CONTRATADA. 

4.8. O CONTRATANTE estar de acordo com os termos de uso regula a utilização das ferramentas tecnológicas contidas 

na Plataforma Hotmart, tendo em vista o contido no item 1.2. 

DO FORO 
 
5.1. As partes elegem o foro central da Comarca de Goiânia - GO para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
execução do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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