CONDIÇÕES CONTRATUAIS
Leia atentamente as presentes condições contratuais, pois este
instrumento regulará os serviços de cursos e coachings (orientação de
estudos e acompanhamento individualizado), doravante designados
apenas por cursos, oferecidos pelo CP Iuris Cursos e Editora Ltda - EPP.
A contratação de nossos cursos implica expressa concordância com
as condições previstas neste termo e na descrição dos cursos constantes
do site do CP Iuris. O CP Iuris reserva-se ao direito de alterar as
presentes condições contratuais e, nessa hipótese, a nova versão revogará
todas as anteriores, assegurado prévio aviso aos alunos que já houverem
concluído os procedimentos de inscrição.
De um lado, o aluno devidamente matriculado e qualificado junto
ao banco de dados do site, e, de outro lado, o CP Iuris Cursos e Editora
Ltda - EPP, doravante denominados CONTRATANTE e
CONTRATADA, respectivamente, contratam e estabelecem entre si o
seguinte:
1. O presente termo tem como objeto a prestação de serviços de
ensino, por parte da CONTRATADA, consistente em preparar o
CONTRATANTE para o concurso público da área jurídica desejada, por
meio de aulas, acompanhamento individualizado de estudo e/ou
disponibilização de material complementar, a depender da descrição do
curso escolhido pelo CONTRATANTE no sítio eletrônico da
CONTRATADA.
2. Ao adquirir um dos cursos oferecidos, o CONTRATANTE terá
acesso à área restrita do site e, consequentemente, ao seu conteúdo pelo
prazo de duração do respectivo curso.
2.1. O material de ensino, as aulas, os exercícios práticos e outros
documentos referentes ao curso contratado, além de material didático
eventualmente fornecido pelos professores, serão disponibilizados na
área reservada ao aluno ou enviados para o e-mail cadastrado junto à
CONTRATADA, a critério desta última.
2.2. Concluído o procedimento de inscrição, o CONTRATANTE
receberá, no e-mail indicado no cadastro, a informação correspondente,
sendo que, a partir daí, com o seu código de usuário e senha, ele poderá
acessar a ÁREA DO ALUNO e ter acesso ao conteúdo disponibilizado.

3. Todas as vídeo-aulas, bem como os materiais disponibilizados
no site ou enviados ao aluno por outro meio são de uso exclusivo e
pessoal
do
aluno,
sendo
absolutamente
vedado
seu
compartilhamento e sua reprodução, em qualquer dos meios
disponíveis.
3.1. É vedada a utilização da senha de acesso por mais de uma
pessoa ou o compartilhamento de usuário/senha de acesso ao sistema
entre múltiplos usuários. Assim, somente o aluno matriculado no curso
terá direito a acessar os documentos a ele referentes.
3.2. Acessos simultâneos importarão na imediata expiração do
curso, por descumprimento contratual, implicando multa no valor
de 100% do valor do curso para cada acesso simultâneo constatado,
e farão com que a conexão caia imediatamente.
4. A CONTRATADA isenta-se de qualquer responsabilidade ou
danos sobre as condições técnicas, sejam estas relativas ao hardware,
software, conexão de internet ou outros, de exclusiva responsabilidade
do aluno, inclusive no tocante a limitação técnica de seu aparelho ou
inabilidade pessoal.
5. O pagamento será realizado no valor informado no site da
CONTRATADA, na forma estabelecida na descrição do curso.
6. O CONTRATANTE autoriza, desde logo, que, em caso de
aprovação no concurso público indicado ou em uma de suas fases, haja a
divulgação do seu nome e/ou imagem em qualquer espécie de
propaganda veiculada pela CONTRATADA, sem que isso tenha o
condão de gerar qualquer espécie de pagamento ou indenização pelo uso
do nome ou de imagem.
7. É vedada às PARTES a cessão de direitos ou transferência de
obrigações relativas ao presente contrato sem o prévio consentimento,
por escrito, da outra PARTE.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO
8. O CONTRATANTE terá direito ao cancelamento, com a
devolução integral do valor pago, se der entrada no processo em até
SETE dias, após a data da compra registrada no sistema da empresa,
desde que não tenha usufruído dos serviços prestados. Para iniciar o

processo
de
cancelamento
basta
enviar
um
para cpiuris@gmail.com explicitando o motivo da desistência.

e-mail

CANCELAMENTO DO CURSO
9. Caso o aluno não cumpra o prazo de sete dias para
cancelamento, o CP Iuris irá realizar devolução dos valores pagos após a
dedução proporcional dos serviços já prestados (valor proporcional às
aulas já DISPONIBILIZADAS, ASSISTIDAS ou NÃO), conforme
informações extraídas do nosso sistema, bem como desconto da quantia
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da compra a título de
cláusula penal, para fins de ressarcimento dos custos administrativos da
devolução.
• Após a confirmação do cancelamento, será imediatamente
bloqueado o acesso à plataforma de ensino, não sendo mais possível a
visualização das aulas e dos materiais.
• A critério do (a) aluno (a), o saldo a ser restituído poderá ser
convertido para abatimento em futuros cursos.
10. Caso o aluno observe o prazo de sete dias para cancelamento,
mas já tenham sido prestados serviços (aulas já disponibilizadas,
ASSISTIDAS OU NÃO), o CP Iuris irá realizar devolução dos valores
pagos após a dedução proporcional dos serviços já prestados, mas sem a
cobrança de qualquer outra taxa.
• Após a confirmação do cancelamento, será imediatamente
bloqueado o acesso à plataforma de ensino, não sendo mais possível a
visualização das aulas e dos materiais.
• A critério do (a) aluno (a), o saldo a ser restituído poderá ser
convertido para abatimento em futuros cursos.
10.1 Em se tratando de contratação do curso “Coaching – 1ª
Fase” por período superior a sete meses, não haverá cobrança da multa
rescisória caso o cancelamento se dê após o sexto encontro.
10.2 Ainda que o pagamento do curso objeto de cancelamento
tenha sido efetuado à prazo, o valor de referência para fins de cálculo do
reembolso será o valor à vista, dado que o financiamento do curso dá-se
por sociedade empresária distinta da CONTRATADA.

10.3 Caso o ALUNO seja aprovado em qualquer concurso
público do país dentro do prazo de três anos do término de seu curso,
desde já fica permitida a utilização de sua aprovação como forma de
publicidade por parte do CP Iuris, pelo prazo mínimo de cinco anos,
contados da data da aprovação, ao término do qual poderá, a pedido do
interessado, haver exclusão de seu nome em eventual publicidade.
11. O ALUNO se responsabiliza pela veracidade das informações
prestadas no momento de seu pré-inscrição on-line.
12. A CONTRATADA reserva-se ao direito de, em hipóteses
excepcionais, alterar os professores designados para o curso.
13. Qualquer dúvida ou controvérsia entre as PARTES,
relacionadas ao presente contrato, serão dirimidas no foro de Brasília,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

