
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO  
 

Pelo presente instrumento particular  
I.Haurum do Brasil imp. e exp. Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº                 
28.736470/0011-37, com sede na Av. Flores da Cunha, 4217 SL02, Carazinho-RS doravante            
denominado Haurum.  
II. Titular 1, devidamente descrito no Cadastro de Credenciamento, anexo ao presente contrato,             
doravante denominado CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum, as partes celebram o presente          
Contrato de Distribuição, o qual se regerá pelos termos, cláusulas e condições a seguir descritas:  
TERMOS:  
1. Empresa: A Haurum é uma entidade de negócios que utiliza o sistema de distribuição por venda                 
direta para comercialização de seus produtos. 
2. Consumidor: É qualquer pessoa que adquira ou consuma produtos de uma empresa             
comercializados por um consultor independente ou pela própria empresa.  
3. Consultor Independente: É uma pessoa que, na condição de consultor independente, participa do              
sistema de distribuição de uma empresa de venda direta, sem manter com essa empresa relação de                
emprego. O Consultor Independente comercializa bens ou serviços diretamente para os           
consumidores finais,  demonstrando e explicando os bens e serviços.  
4. Consultor Líder: É uma pessoa que, na condição de consultor independente tenha participado de               
treinamentos e tenha conhecimento sobre todos os produtos, estando assim apto a dar treinamento              
para novos consultores e que possa auxiliar sua equipe de consultores. 
5. Patrocinador: É uma pessoa, caracterizada como afiliada e devidamente inscrita que indicou             
alguém para ingressar no negócio Haurum.  
6. Plano de Marketing: É o modelo utilizado para bonificação, a forma pela qual os Consultores                
Independentes estarão vinculados uns aos outros para fins de formação do grupo. São as regras do                
plano de marketing que ditam os valores que comporão os bônus.  
7. Produto: É um bem (produto) ou serviço, tangível ou intangível.  
8. Recrutamento: Qualquer atividade conduzida com o objetivo de auxiliar uma pessoa a se tornar               
um Consultor Independente.  
9. Venda Direta: É a comercialização de bens ou serviços diretamente ao consumidor, em sua               
residência ou na de outras pessoas, em seu local de trabalho ou em qualquer outro ambiente diverso                 
de um local de varejo permanente e fixo, através da ação de um Consultor Independente.  
 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:  
Cláusula 1. O presente Contrato tem por objeto a DISTRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA DOS             
PRODUTOS da Haurum pelo CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum, dentro de todo o território            
nacional da República Federativa do Brasil, por um sistema de vendas diretas, ou seja, o Sistema de                 
Marketing Multinível da Haurum.  
Cláusula 2. O CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum declara que antes de aceitar os termos e              
condições do presente Contrato, tomou conhecimento e concordou com o plano de bonificação,             
como descrito no Manual de Negócios da Haurum e com os princípios do código de ética do ramo de                   
atividade e aceita as possíveis alterações futuras das mesmas, de acordo com as necessidades da               
empresa.  
Cláusula 3. O CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum administrará os seus próprios negócios           
sendo responsável por seus atos, promovendo a distribuição dos Produtos no mercado nacional             
cumprindo todas as normas do código de Ética, Regulamentos, Políticas e Procedimentos, tal como              
alterados periodicamente, inclusive aqueles estabelecidos no Manual de Negócios da Haurum e            
demais publicações, as quais integram o presente Contrato. A Haurum se reserva no direito de               
pleitear perdas e danos em caso do descumprimento acima pelo CONSULTOR INDEPENDENTE            
Haurum.  



 

Cláusula 4. Em consequência da independência que rege as relações entre os CONSULTORES             
INDEPENDENTES Haurum e a Haurum, derivados deste Contrato, em hipótese alguma e para todos              
os fins, inclusive fiscais, não existem entre as Partes nenhuma relação Jurídica de cunho Trabalhista,               
sendo que o CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum em nenhuma hipótese, ostentará, assumirá ou            
apresentará a condição de empregado ou funcionário da Haurum.  
Cláusula 5. O prazo de duração do presente Contrato é de 12 meses, a contar da data de sua                   
ativação na Haurum, renovando -se a cada 12 meses mediante a renovação do contrato, sendo que                
se CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum não realizar ao menos 1 (uma) compra de manutenção             
dentro de um prazo de 3 meses, Terá seu cadastro desativado no sistema. Caso o CONSULTOR                
INDEPENDENTE tenha interesse em reiniciar as atividades com a Haurum, deverá realizar um novo              
trabalho iniciando do zero,  de acordo com as normas da Haurum.  
Cláusula 6. O CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum poderá, a qualquer momento, finalizar suas            
atividades com a Haurum sem nenhum tipo de ônus.  
Cláusula 7. Este Contrato não poderá ser cedido ou transferido, em todo ou em parte.  
Cláusula 8. O CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum reconhece que não possui quaisquer           
reservas ou exclusividade de atuação no território brasileiro, razão pela qual a Haurum poderá              
formalizar com terceiros contratos iguais ou semelhantes ao presente e/ou prestar diretamente os             
serviços atinentes ao objeto deste Contrato.  
Cláusula 9. Durante distribuição dos Produtos aos consumidores finais, o CONSULTOR           
INDEPENDENTE Haurum deverá sempre buscar a satisfação do cliente, sendo responsável pelo            
cumprimento das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90,             
ressarcindo a Haurum de todo e qualquer prejuízo ou dano que esta venha a sofrer, devido a                 
imprudência, imperícia ou negligência do CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum durante a          
distribuição, armazenagem, transporte dos produtos, etc.  
Cláusula 10. Os pedidos dos Produtos feitos pelo CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum serão            
atendidos pela Haurum dentro do menor prazo possível, levando sempre em conta a sua              
disponibilidade de mercadorias em estoque, meios de transporte, distância e facilidades para            
entrega.  
Cláusula 11. A apresentação do pedido de Produtos não significa obrigação de fornecimento por              
parte da Haurum, que se reserva ao direito de atendê-lo ou não, mediante justa causa, dependendo                
ainda para seu atendimento, do comprovante de pagamento.  
Cláusula 12. Todas as despesas relacionadas com a distribuição, armazenamento e transporte dos             
Produtos aos clientes (consumidor final), serão de responsabilidade única do CONSULTOR           
INDEPENDENTE Haurum.  
Cláusula 13. As únicas entidades autorizadas a venderem produtos e materiais de marketing             
Haurum, são a Haurum (Matriz , Filiais), CONSULTOR INDEPENDIENTE e CENTROS DE            
DISTRIBUIÇÃO onde os mesmos respectivamente registraram no sistema da empresa.  
Cláusula 14. A Haurum poderá alterar, a seu critério, a sua linha de Produtos, cabendo-lhe tão                
somente a obrigação de avisar o CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum com 30 (trinta) dias de              
antecedência a descontinuação ou acréscimo de produtos.  
Cláusula 15. O CONSULTOR INDEPENDENTE que recruta (patrocina) outro CONSULTOR          
INDEPENDENTE será responsável por treiná-lo e supervisioná-lo para garantir que a distribuição e             
entrega dos produtos da Haurum sejam efetuadas de acordo com os princípios éticos, normas e               
regulamentos Haurum, mantendo um bom relacionamento (harmonia e respeito entre todos os            
consultores e diretores dos Centros de Distribuição). O CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum           
recrutado (patrocinado), deverá ter um Contrato de Distribuição aceito pela Haurum.  
Cláusula 16. O CONSULTOR INDEPENDIENTE não pode mudar de patrocínio e/ou conexão depois             
da escolha manifestada na assinatura do Contrato ou Site (Sistema de cadastro), salvo as exceções               
especificadas nos princípios do Código de Ética, normas e regulamentos Haurum.  
Cláusula 17. A Haurum não será responsável por quaisquer danos decorrentes de violação,             
cancelamento ou suspensão deste contrato e desativação do cadastro no sistema, nos casos em que               



 

os danos ocorridos sejam resultados por culpa e falta de zelo do CONSULTOR INDEPENDENTE              
Haurum.  
Cláusula 18. O sistema da Haurum constitui-se na distribuição aos consumidores finais por meio de               
seus CONSULTORES INDEPENDENTES, sendo permitida a aquisição de quantidades razoáveis de           
produtos para uso pessoal ou familiar.  
Cláusula 19. É política da Haurum, tem por premissa proibir a compra de produtos em quantidade                
excessiva, que posteriormente não consiga revender ou consumir, simplesmente para fins de            
qualificação de Bônus e Status, não sendo permitido ao CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum,            
estocar produtos ou encorajar outros CONSULTORES INDEPENDENTES a fazê-lo.  
Cláusula 20. Cada novo consultor deverá ser patrocinado por outro consultor e ativo circulante, o               
patrocinador é a pessoa que informou pela primeira vez sobre a Haurum, independentemente de              
quem esteja servindo de apoio inicial para a inscrição.  
Cláusula 21. A Haurum não poderá determinar o preço mínimo da revenda de seus produtos ao                
CONSULTOR INDEPENDENTE, o qual é livre para estabelecer suas próprias práticas comerciais, no             
entanto a Haurum terá uma tabela com preços máximos para a comercialização.  
Cláusula 22. A Haurum fornece ao CONSULTOR INDEPENDENTE demonstrativos referentes a           
compras, vendas, lucros, bônus, entregas, cancelamentos e todos os dados relevantes através de             
seu back office disponível on-line.  
Cláusula 23. A Haurum desaconselha a compra por parte de terceiros de qualquer material ou               
produto que não seja consistente com as políticas e procedimentos da empresa. O CONSULTOR              
INDEPENDENTE que comercializa material promocional ou de treinamento aprovado pela empresa,           
seja impresso ou em formato eletrônico, deverá utilizar somente material que esteja em conformidade              
com os padrões e normas adotados pela empresa, não deverá fazer da aquisição de material de                
suporte à atividade de venda uma exigência, e deve fornecer material de suporte à atividade de                
venda a um preço sugerido pela Haurum.  
Cláusula 24. A Haurum fornece treinamento adequado para que o CONSULTOR INDEPENDENTE            
atue de forma ética.  
Cláusula 25. A Haurum e o CONSULTOR INDEPENDENTE não devem desenvolver ações abusivas             
e inadequadas de atração de outros CONSULTORES relacionados a outras empresas ou outras             
redes de relacionamento sucessivamente.  
Cláusula 26. O CONSULTOR INDEPENDENTE necessitará de aprovação prévia e por escrito da             
Haurum para qualquer das seguintes atividades:  

26.1 Fazer propaganda dos produtos da Haurum em meios de comunicação que não o              
marketing direto..  

26.2 Incorporar ou adotar os nomes comerciais da Haurum ou de seus produtos para exercer               
a distribuição que não esteja  prevista neste Contrato.  
Cláusula 27. A Haurum poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, em caso de violação de               
seus termos, políticas e de futuros alterações das mesmas; ainda em caso de propositura de               
qualquer ação envolvendo a empresa, suas marcas, produtos, normas e procedimentos.  
Cláusula 28. Referente ao Imposto - ICMS ficam previamente estipulados e acordados entre as              
partes que:  

28.1 A Haurum se responsabiliza pelo recolhimento do ICMS destacado na nota fiscal             
emitida para venda de seus produtos ao CONSULTOR INDEPENDENTE. 

28.2 Caso o CONSULTOR INDEPENDENTE opte constituir-se como pessoa jurídica,          
deverá se inscrever como Contribuinte Estadual no Estado - CNPJ (ou Distrito Federal) e o               
recolhimento do ICMS devido e todos os impostos conforme legislação vigente sobre as vendas que               
efetuar.  

28.3 O CONSULTOR INDEPENDENTE poderá emitir uma nota fiscal de empresa           
prestadora de serviços para recebimento de sua bonificação de compra.  



 

28.4 A obrigação prevista no item anterior poderá ser excluída, caso a Haurum possua              
Regime Especial de Substituição Tributária para recolhimento do imposto devido pelo CONSULTOR            
INDEPENDENTE junto à respectiva Secretaria da Fazenda do Estado respectivo. , 
Cláusula 29. O Manual de Negócios, o Código de Ética, outras Normas e Regulamentos, inclusive os                
comunicados que são divulgados no site oficial da Haurum são partes integrantes deste Contrato que               
constitui um acordo integral entre as partes, sendo que a Haurum reserva-se no direito de alterar o                 
presente contrato e suas partes integrantes mediante Comunicado Interno à sua rede de             
CONSULTOR INDEPENDENTE.  
Cláusula 30. A Haurum poderá chamar a atenção, advertir, bloquear ou até mesmo cancelar o               
contrato com o CONSULTOR INDEPENDENTE por falta de respeito para com os membros,             
consumidores ou os funcionários da empresa. Atribuições de benefícios falsos, enganosos ou            
exagerados aos produtos vendidos pela Haurum, criar ou distribuir propaganda não autorizada pela             
Haurum, deixar de fornecer todas as informações aos seus novos membros. Induzir Consultores a              
mudar de patrocinador, enganar ou omitir informações aos consultores do Plano de Bonificação,             
Código de Ética, etc. negar atendimento da filial de outra linha e / ou Centro.  
Cláusula 31. Este Contrato será regido pelas leis da República Nacional Federativa do Brasil,              
qualquer dúvida ou controvérsia que se originar, nos termos deste contrato, inclusive, mas não se               
limitando à sua validade, interpretação e cumprimento, serão resolvidos pelo Foro da cidade de              
Carazinho - RS, Brasil, com a expressa exclusão de qualquer outro Foro ou juízo, por mais                
privilegiado que seja. Responderá pelas custas, despesas judiciais e honorários de advogado a parte              
culpada em favor da parte inocente.  
Cláusula 32. Neste ato o CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum reconhece que é Um Contratante             
Independente e, por essa razão, deverá:  

32.1. Obedecer a toda a legislação federal, estadual e municipal, assim como todas as              
regras e regulamentos concernentes e aplicáveis ao presente Contrato e relativo à aquisição,             
recebimento, posse, distribuição, publicidade e divulgação dos produtos, incluindo, sem limitação, o            
pagamento do ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) , do Imposto de Renda e                
das Contribuições Sociais para Seguridade Social, assim como o pagamento de outros tributos             
exigíveis ao CONSULTOR INDEPENDENTE.  

32.2. Por sua conta e risco, efetuar, executar e arquivar todos os comprovantes e relatórios               
relativos às obrigações acima descritas e obter todas as licenças necessárias para execução deste              
Contrato e/ou recebimento, posse e distribuição dos produtos da Haurum.  

32.3. Será o único responsável pela declaração e pagamento de todos os tributos federais,              
estaduais e municipais que sejam considerados devidos em razão da atividade empresarial            
relacionada a este Contrato. Nenhuma taxa é ou será exigida do CONSULTOR INDEPENDENTE             
Haurum em virtude da distribuição de Produtos.  

32.4. Ter plena ciência de que a sua relação com a Haurum é de natureza estritamente                
comercial, uma vez que atuará como Consultor Independente de seus Produtos e, desta forma fica               
expressamente estabelecido que o presente Contrato não poderá ser entendido e interpretado como             
concessão de uma franquia, representação comercial, "joint venture", agenciamento ou qualquer           
outro tipo de relacionamento, inclusive de natureza empregatícia, diante da situação de total             
independência o CONSULTOR INDEPENDENTE na condição de distribuição a consumidores finais           
dos Produtos adquiridos.  

32.5. Não poderá distribuir, representar, revender ou anunciar qualquer outro produto ou            
serviço, da mesma natureza dos produtos da Haurum ou não, de titularidade de terceiros durante as                
reuniões, palestras ou seminários realizados pela Haurum ou por seus agentes.  

32.6. Não ter direito à bonificação de compra ou pelos negócios concluídos por outros              
CONSULTORES INDEPENDENTES Haurum.  

32.7. Confidencialidade - Durante a vigência deste Contrato e por um período de 5 (cinco)               
anos após seu término, manter sigilo sobre quaisquer segredo comercial, fórmulas, sistema de             
distribuição, informações operacionais por ele adquiridas durante a vigência deste Contrato.  



 

32.8. Não deve denegrir os produtos, os planos de venda e de marketing ou qualquer outro                
atributo de outra empresa. Não deve denegrir qualquer empresa, negócio ou produto, diretamente ou              
por insinuação. Não devem obter vantagem, de forma desleal, da reputação associada ao nome e à                
marca de qualquer empresa, negócio ou produto.  

32.9. Não deve adotar práticas comerciais enganosas, desleais ou que induzam a erro. Não              
deve valer-se de depoimento, testemunho ou declaração de apoio que não seja autorizado ou que               
seja falso, obsoleto ou inaplicável ou ainda, que não esteja relacionado com a oferta, ou seja,                
utilizado de modo a induzir o consumidor a erro, respeitando a falta de experiência comercial do                
consumidor e não abusar da confiança ou se aproveitar de sua idade ou de doença, bem como da                  
falta de entendimento ou de familiaridade com o idioma.  

32.10. Deve identificar-se com clareza e fidedignidade, identificando a empresa cujos           
produtos estão comercializando, a natureza desses produtos e o objetivo de sua abordagem ao              
potencial consumidor. Deve oferecer explicação e demonstração precisa e completa sobre o preço             
do produto.  

32.11. Compromete a adquirir os produtos da empresa através da nossa Sucursal, Filial,             
Escritório, Centros de Distribuição.  

32.12. Compromete-se com a criação de uma equipe de marketing, a fim de desenvolver a               
sua rede própria.  

32.13. Oferecer e promover produtos e negócios online, oportunidade e-commerce ou           
acesso rede social interativa ou em massa, desde que não use os logos, imagens e fontes oficiais da                  
Haurum. Nestes anúncios devem aparecer completamente visível e obrigatória a frase           
“CONSULTOR INDEPENDENTE”.  

32.14. Zelar pelo prestígio e dignidade de ser CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum.  
32.15. No âmbito de seus deveres, na realização dos interesses que lhe forem confiados,              

devem agir com a mesma diligência que qualquer outro Consultor Independente e probo costuma              
empregar na direção de seus próprios negócios.  

32.16. Zelar pela identidade e imagem da empresa e no conjunto de princípios, valores e               
comportamentos retos.  

32.17. Conduzir sempre com lealdade nas suas relações com outros CONSULTORES           
INDEPENDENTES Haurum.  

32.18. Velar pela existência e finalidade do Código de Ética, que deverá estar presente em               
qualquer ação ou relação de negócios, para que a visibilidade e credibilidade da empresa sejam               
valorizadas.  

32.19. Estar sujeito ao dever da disciplina, pautando suas atividades dentro das normas             
legais dos deveres éticos.  

32.20. Estar comprometido em oferecer treinamento e informações verdadeiras como você           
faria no escritório principal da Haurum DO BRASIL, prometendo ajudá-los a ter pleno conhecimento              
da empresa, produtos e plano de Bonificação.  

32.21. Deve se abster de fazer comentários que criam desconforto ou discórdia entre os              
centros e entre si.  

32.22. Estar comprometido para patrocinar outros consultores em qualquer lugar do país ou             
no exterior sem prejuízo das disposições definidas para ambos os países para os Centros de               
Distribuição. 

32.23. Desenvolver com independência no âmbito dos mais altos valores morais, mostrando            
responsabilidade, confiança e legalidade, veracidade e justiça em todos os negócios relacionados            
com eventos da Haurum.  

32.24. Realizar seu treinamento de forma independente, comprometendo-se a apoiar a           
empresa como Centro de Distribuição localizado em sua área, quando eles precisam.  

32.25. Manter-se em contato constante com seus membros e apoiá-los na organização,            
implementação e avaliação de suas atividades para aumentar o crescimento de sua rede.  



 

32.26. Não pode usar o nome, logotipos ou marcas de propriedade da Haurum sem              
aprovação prévia do mesmo, na mídia impressa, visual ou auditiva.  

32.27. Não pode recrutar e desenvolver no local ou perto do Escritório principal Haurum ou               
dos Centros de Distribuição, para as pessoas que chegam pela primeira vez ou enviados por outros                
Consultores.  

32.28. Não poderá denegrir, falar mal da imagem da empresa e suas atividade na internet,               
redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação, como pena de ser excluído imediatamente               
do sistema.  

32.29. Declara estar ciente do método de recebimento da sua bonificação e as taxas              
cobradas pelas movimentações.  

32.30. Deverá ser leal a Haurum para responder incondicionalmente aos princípios e às             
pessoas que existe um acordo de compromisso.  

32.31. Não devem fazer comparações para enganar e que são incompatíveis com os             
princípios da concorrência leal. Pontos de comparação devem ser baseados em fatos que podem ser               
justificados.  

32.32. Devem trabalhar em coordenação e solidariedade para com os outros consultores em             
sua área, estado ou região, sem atos ou fazer comentários que vão contra a reputação da Haurum.  

32.33. Não deverão difamar, denegrir ou prejudicar o trabalho de prática de negócios, ou a               
reputação de outro consultor.  

32.34. Devem agir com bondade, compreensão e paciência na frente dos convidados e             
outros consultores.  

32.35. Devem participar de atividades que são exigidos pela empresa.  
32.36. Devem agir com moderação, dentro e fora do centro de distribuição, empresa e as               

atividades planejadas pela empresa.  
32.37. Devem trabalhar em conjunto com outros consultores em sua área, cidade e estado. 
32.38. Devem considerar que todo o trabalho é digno e merece profundo respeito.  
32.39. São comprometidos a entregar as mesmas informações fornecidas pela empresa           

durante a sua formação e ajudá-los até que ele tenha pleno conhecimento do plano de produto da                 
empresa, e bonificação.  

32.40. deve ter em conta as opiniões dos membros da sua rede e desenvolver atividades               
para cultivá-las comercialmente, com um elevado sentido de ética e respeito.  

32.41. É proibido cobrar qualquer pagamento do Consultor para prestar assistência, apoio ou             
qualquer informação sobre um Haurum perspectiva interessada.  

32.42. Devem aderir a qualquer alteração do Código de Ética e as políticas internas de               
Haurum que são anunciados e publicados diariamente no site oficial da empresa.  

32.43. Devem lealdade à empresa e não fazer comentários mantendo sob sigilo os assuntos              
discutidos na empresa quando eles são confidenciais.  

32.44. Podem usar o nome, fotos, Haurum logo, somente com autorização prévia da             
empresa e supervisão do mesmo.  

32.45. Tem o direito de patrocinar outros a se tornarem consultores da Haurum por número               
ilimitado.  

32.46. Devem adquirir pelo menos um kit de manutenção até o dia 25 de cada mês, a fim de                   
receber o pagamento de Bonificações de ativação mensal, caso a compra não seja feita o Consultor                
só poderá receber sua bonificação de patrocínio direto.  

32.47. O CONSULTOR LÍDER Haurum não poderá pertencer a outra Empresa de Multinível             
que tenha produtos semelhantes aos produtos Haurum. Se o CONSULTOR LÍDER Haurum            
pertencer ou tiver vínculo com outra Empresa de Multinível, promover outros tipos de marketing que               
sejam conflitantes com a Haurum, ou infringir as normas estabelecidas neste contrato e de futuras               
alterações das mesmas, serão Bloqueados e Desativados os códigos Permanentemente (do           
consultor e familiares diretos), perdendo todas as suas bonificações assim seja de períodos             



 

anteriores e/ou que se encontram à receber (inclusive de todos os seus familiares diretos              
cadastrados).  

32.48. O CONSULTOR LÍDER Haurum deverá se comprometer em movimentar a quantidade            
mínima de produtos mensalmente conforme o plano de assinatura escolhido, entendendo           
plenamente que caso não faça a sua ativação mensal o mesmo não estará apto a receber nenhum                 
tipo de bonificação e sua pontuação acumulada para o plano de carreira irá zerar.  

32.49. O CONSULTOR LÍDER Haurum poderá realizar compras que excedam sua atividade            
mensal.  

32.50. O CONSULTOR LÍDER Haurum deverá realizar no mínimo 2 (dois) patrocínios diretos             
para estar qualificado a receber bonificações de binário e se qualificar no plano de carreira .  

32.51. O CONSULTOR LÍDER Haurum não pode usar infraestrutura do Centro de            
Distribuição PARA PROMOVER outra empresa de marketing.  
Cláusula 33. Todo CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum com retirada mensal acima de R$            
1.903,98 (Hum mil seiscentos trinta e sete reais e onze centavos) (base de cálculo mensal - IRFF                 
tabela 2016), está subordinada à legislação da Receita Federal, caso contrário deverá ingressar ao              
MEI (Micro Empreendedor Individual).  
CONDUTAS VEDADAS E SANÇÕES:  
1. É vedada ao Consultor Independente qualquer prática desleal, bem como assédio a pessoas já               
convidadas por outros Consultores Independentes, seja qual for motivo, sendo proibido fazer            
descontos, abatimentos, promessas ou oferecer qualquer tipo de vantagem não oficial a fim de trazer               
a pessoa já convidada por outro Consultor para seu grupo.  
2. O Consultor Independente não deve fazer qualquer afirmação inverídica ou promessa que não              
possa ser cumprida em nome da Haurum. A oportunidade de participar da Haurum não deve ser                
apresentada de maneira falsa, dúbia ou enganosa.  
3. É proibido o Consultor Independente pedir a outros Consultores Independentes Haurum que             
assumam obrigações financeiras fora do razoável e relacionada com o direito de participação no              
negócio, exigir prestação não oficial, ou obrigar. Se perante terceiros em nome da Haurum. Fica               
sujeito às sanções, ainda, o Consultor Independente que praticar ato que venha a denegrir a imagem                
da Haurum.  
4. O Consultor Independente e/ou Líder do que incorrer em qualquer destas práticas descritas nos               
itens acima, estará sujeito a exclusão da Haurum. A exclusão se dará a partir de denúncias e provas                  
trazidas à comissão e diretoria da Haurum. Provado o ato junto a comissão, e decidindo esta por seu                  
afastamento, o Consultor será imediatamente desligado da Haurum, e não poderá retornar a             
cadastrar-se como consultor Independente. O direito ao recebimento de bônus, o fornecimento de             
produtos e cadastros de consultor na empresa serão automaticamente suspensos e cancelados no             
momento de sua exclusão. Quanto aos efeitos do ato que deu origem ao afastamento, a Haurum se                 
exime de qualquer responsabilidade e cada Consultor Independente será individualmente          
responsabilizado por suas condutas praticadas contra Haurum. Não tem direito a comprar outro kit de               
manutenção, uma vez que seu cadastro já está extinto. Quanto ao ato que deu origem ao                
afastamento, nestes casos, a Haurum exime-se de qualquer responsabilidade, e cada Consultor            
Independente será individualmente responsabilizado por suas condutas de comportamentos com a           
Haurum, outros Consultores Independentes e Terceiros.  
5. São consideradas faltas leves as que atentem contra os princípios de lealdade e solidariedade               
naturais entre os Consultores Independentes da Haurum, contra os deveres éticos e contra as              
normas da empresa desde que não reincidente.  
6. Fica terminantemente proibido a pratica de pagamento de dinheiro em espécie nos Centros de               
Distribuição para realizarem suas compras. No caso de fazê-lo, á Haurum não se responsabiliza de               
qualquer inconveniente ocasionado por parte do Centro de Distribuição.  
 
 
 



 

BONIFICAÇÃO:  
1. O Consultor Independente Haurum não deve repassar informações não coerentes e irreais sobre              
as vendas ou ganhos em potencial dos Consultores Independentes. Qualquer apresentação sobre            
ganhos ou vendas deve ser baseada em informações documentadas. A Haurum não oferece garantia              
de ganhos a qualquer Consultor Independente, e, portanto, jamais se responsabilizará por            
promessas de ganhos feitas por Consultores Independentes ou Terceiros em seu nome, e enfatiza              
que o simples cadastramento não gera qualquer garantia de lucro, ou seja, o bônus depende do                
trabalho e dedicação pessoal de cada Consultor Independente.  
2. O Consultor Independente Haurum que se cadastrar sem ativação é considerado um Consultor              
Pendente, tendo o prazo de 30 (trinta) dias para se ativar e ter direito as suas bonificações, caso                  
contrário o código será considerado inativo e se procederá a exclusão do código pendente.  
3. A empresa tem a faculdade de solicitar ao CONSULTOR INDEPENDENTE Haurum a se registrar               
como um M.E.I. (Microempreendedor Individual), para recebimentos das suas bonificações.  
USO DA MARCA:  
1. É proibido o uso ou confecção de material para propaganda com os símbolos oficiais da empresa,                 
sem a devida autorização do Departamento de Marketing ou da própria Diretoria.  
2. Qualquer prática de divulgação de propaganda, material publicitário, anúncio e/ou manutenção de             
sites obrigará somente o Consultor Independente responsável, sujeitando-o, inclusive a exclusão da            
Haurum caso venha a assumir obrigações ou fazer promessas, oferecer vantagens, divulgar            
informações técnicas não oficialmente anunciadas pela Haurum. A Empresa possui materiais para            
apoio no desenvolvimento do negócio, facilitando a construção de um ótimo relacionamento com os              
Consultores Independentes. É permitido o uso de materiais padronizados pela Haurum. 
COMPROMISSO Haurum DO BRASIL:  
1. Mostra-se como uma oportunidade de negócio viável a qualquer pessoa de todas as idades que                
tenham CPF (cadastro de pessoa física) e RG (Registro Geral), pessoas de quaisquer níveis de               
renda, especialmente aquelas que querem maior flexibilidade, independência e que tenham espírito            
empreendedor, gostem de trabalhar com pessoas e procuram uma oportunidade de ganhos            
ilimitados com um investimento pequeno.  
DOS FUNDADORES: 
1. Fundadores são aqueles que realizaram um cadastro pré abertura e que auxiliaram no              
desenvolvimento inicial do projeto Haurum. 
2. O cadastro de fundador é pessoal e não pode ser transferido em nenhuma circunstância que não                 
aprovada e analisada pela diretoria de Haurum. 
3. O fundador terá o direito de fazer um investimento mínimo no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)                  
tendo direitos a bonificações e divisões de lucro que os consultores inicialmente não terão. 
4. O fundador receberá divisão sobre o lucro da movimentação de produtos Haurum até atingir duas                
vezes o valor de seu investimento inicial ou seja 12.000,00 (doze mil reais). O prazo para este                 
recebimento é indeterminado pois é baseado na venda de produtos e na lucratividade da empresa               
como descrito no manual de negócios. 
5. O fundador não é sócio, representante legal ou empregado da Haurum, e não tem direito de se                  
apresentar como representante legal da mesma. 
6. O fundador poderá escolher o seu investimento em produtos ou serviços oferecidos pela Haurum               
como descrito no manual de negócios. 
7. serão apenas 100 vagas disponíveis para fundadores, ficando a Haurum reservada ao direito de               
diminuir ou aumentar essas vagas caso ache necessário. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
1. As regras sobre a Compra de Manutenção e cancelamento do cadastro estão descritas no               
Contrato de Consultor Independente, que é parte integrante deste manual.  
2. Qualquer dúvida, sugestões e reclamações deverão ser encaminhadas ao SAC da Haurum.  



 

3. Todos os detalhes e regras sobre o plano de marketing, bônus, recebimento de bônus, tributos e                 
demais informações estão presentes no Manual de Negócios.  
4. As Normas de Conduta e as Diretrizes do CONSULTOR INDEPENDENTE foram criadas para              
proteger os Consultores Independentes. Elas constituem o código de ética pelo qual todos os              
Consultores Independentes devem se orientar.  
5. Recomendamos ao Consultor Independente que leia frequentemente e compreenda tais Normas e             
Diretrizes para ter conhecimento pleno não apenas de suas obrigações, mas também de seus              
direitos como Consultor Independente.  
6. Haurum construiu o melhor Plano de Marketing e Produtos com elevada qualidade, para com isso                
se tornar a melhor empresa de Marketing Multinível do mundo. Contudo, a Empresa acredita na sua                
parceria, com o Consultor Independente e estará sempre o apoiando a trabalhar com máximo              
respeito às condutas éticas.  
 
E, por estarem assim justas e acertadas, as parte firmam o presente Contrato. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  
Consultor independente 
 
 
 
____________________________________ 
Haurum do Brasil 
 
 
 
 
 
 
Carazinho,    de__________________de 20__. 
 
 
 
 
 


