
CONTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO COMERCIAL 
 
Pelo presente instrumento prestam o serviço de parceria e cooperação comercial 
os quais são partes de um lado: 
 
LEANDERSON RIBEIRO MARKETING, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 
17.796.109/0001-80, com sede na Rua Jorge Tzaschel, nº 59, bairro Fazenda, 
na cidade de Itajaí/SC, doravante denominado IT GROUP e do outro lado 
 
NOME, estado civil, profissão, portador do RG nº____________, inscrito no CPF 
nº_____________, residente e domiciliado na Rua______________________, 
nº___, bairro _________________________, cidade ________________, 
doravante denominado DIGITAL INFLUENCER. 
 
Têm entre si justo e contratado o presente ajuste mediante as seguintes 
condições: 

CONSIDERANDO que a IT GROUP atua na área de marketing, especialmente 
marketing digital, possuindo toda a expertise necessária para atender e defender 
os interesses do DIGITAL INFLUENCER; 

CONSIDERANDO que, em virtude do know how obtido pela IT GROUP, bem 
como sua boa reputação no mercado, o DIGITAL INFLUENCER manifestou seu 
interesse em contar com os serviços por ela oferecidos; 

CONSIDERANDO para os fins do presente Contrato, como sendo “Informação 
Confidencial”: 

Toda e qualquer informação (incluindo, sem limitação, todos 
os segredos de empresa, propriedade intelectual, know-how, 
informações financeiras, operacionais, econômicas, técnicas, 
de programação e outras informações técnicas ou comerciais) 
que seja classificada como confidencial ou que, pela sua 
natureza, assim deva ser considerada pela parte que a 
receber, incluindo quaisquer cópias ou arquivos, que tenham 
sido apresentadas de forma oral ou escrita, por qualquer 
meio, direta ou indiretamente por uma parte à outra nos 
termos deste Contrato 

Resolvem as partes, na melhor forma de direito, pactuar o que abaixo segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Visa o presente instrumento estabelecer a parceria e a cooperação entre as 
partes com vistas a realizar ações conjuntas ligadas às realizações de trabalhos 



voltados à divulgação de uma terceira marca parceira, doravante denominada 
CLIENTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADE DA IT GROUP 
 
Parágrafo Primeiro: Caberá a IT GROUP, em decorrência de seu amplo 
conhecimento no mercado de trabalho, indicar o DIGITAL INFLUENCER a sua 
carteira da CLIENTES, todavia tal responsabilidade não gera obrigação da IT 
GROUP em vender os serviços do DIGITAL INFLUENCER. 
 
Parágrafo Segundo: Os possíveis contratos firmados pela IT GROUP com 
CLIENTES, nos termos do parágrafo anterior dependerão sempre da prévia e 
expressa anuência do DIGITAL INFLUENCER, que deverá ter ciência do 
conteúdo dos contratos com antecedência mínima de 10(dez) dias corridos. 
 
Parágrafo Terceiro: Fica expressamente vedado à IT GROUP buscar clientes 
que possam denegrir a imagem do DIGITAL INFLUENCER, bem como veicular 
sua imagem em sites ou locais de conteúdo pornográfico, racista ou que atentem 
contra a liberdade religiosa, sexo ou expressão. 
 
Parágrafo Quarto: Manter sigilo a respeito das informações e de quaisquer 
outros assuntos relacionados aos documentos disponibilizados pelo DIGITAL 
INFLUENCER, observado o disposto na Cláusula Quarta. 
 
Parágrafo Quinto: Não praticar atos que possam denegrir a imagem e afetar 
negativamente o DIGITAL INFLUENCER, tais como: (i) a prática de qualquer 
ato deliberado ou intencional que lese, ou que possa razoavelmente vir a lesar a 
reputação, os negócios ou as relações comerciais do DIGITAL INFLUENCER; 
(ii) a denúncia, acusação formal ou condenação por qualquer crime ou 
contravenção penal ou o envolvimento com qualquer ato que constitua violação 
de qualquer lei ou regulamento. 
 
Parágrafo Sexto: Ressarcir os danos diretos que comprovadamente causar ao 
DIGITAL INFLUENCER, desde que decorrentes de culpa da IT GROUP ou de 
seus empregados. 
 
Parágrafo Sétimo: Será de responsabilidade exclusiva da IT GROUP a prévia 
comunicação ao DIGITAL INFLUENCER sobre todos os compromissos 
agendados por ela ou por seus parceiros. 

 
Parágrafo Oitavo: A efetiva realização do objeto do presente contrato se dará 
segundo o exclusivo critério e/ou conveniência da IT GROUP, não se opondo 
quanto a isso o DIGITAL INFLUENCER, que está ciente e de acordo com a 
possibilidade de a IT GROUP optar pelo não exercício de todos direitos previstos 



neste contrato, em razão de condições mercadológicas desfavoráveis à 
realização da plenitude do objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DO DIGITAL 
INFLUENCER 
 
Parágrafo Primeiro: Caberá ao DIGITAL INFLUENCER, em decorrência de seu 
conhecimento e amplo reconhecimento no mercado de divulgação, realizar as 
publicações, em forma de postagens nos stories e fotos no feed do Instagram, 
bem como nas demais mídias sociais que possuir, conforme ajustado entre 
CLIENTE, IT GROUP e DIGITAL INFLUENCER. 
 
Parágrafo Segundo: O DIGITAL INFLUENCER  terá o prazo de 10 (dez) dias 
corridos após recebido o contrato da IT GROUP para realização do trabalho junto 
ao CLIENTE, manifestar seu desinteresse na conclusão do negócio, todavia fica 
expressamente vedado ao DIGITAL INFLUENCER  desistir do trabalho após 
assinar o contrato com CLIENTE via IT GROUP. 
 
Parágrafo Terceiro: Não praticar atos que possam denegrir sua imagem e afetar 
negativamente a prestação de serviços pela IT GROUP, tais como: (i) a prática 
de qualquer ato deliberado ou intencional que lese, ou que possa razoavelmente 
vir a lesar a reputação, os negócios ou as relações comerciais da IT GROUP; (ii) 
a denúncia, acusação formal ou condenação por qualquer crime ou 
contravenção penal ou o envolvimento com qualquer ato que constitua violação 
de qualquer lei ou regulamento. 
 
Parágrafo Quarto: Não fazer comentários e declarações, especialmente em 
público, que possam ser contraditórios às informações divulgadas pela IT 
GROUP para a prestação dos Serviços. 
 
Parágrafo Quinto: Envidar seus melhores esforços e cooperar com a IT GROUP 
para que os Serviços sejam prestados da melhor forma possível. 
 
Parágrafo Sexto: Fica expressamente vedado ao DIGITAL INFLUENCER 
manifestar seu desinteresse em concluir no negócio com o CLIENTE 
apresentado pela IT GROUP e, em ato continuo, contratar tal CLIENTE com 
vistas a excluir a IT GROUP da negociação. Caso ocorra a situação prevista 
neste item, o DIGITAL INFLUENCER deverá a comissão prevista no presente 
instrumento como se o negócio tivesse sido intermediado pela IT GROUP 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONFIDENCIALIDADE 
 
Parágrafo Primeiro: As partes reconhecem que o presente Contrato deverá ser 
considerado Informação Confidencial. Contudo, e para os fins de proporcionar a 



devida prestação dos Serviços, a IT GROUP poderá, a seu exclusivo critério, 
prestar informações relacionadas a este Contrato, incluindo seu objeto, aos 
potenciais parceiros comerciais. 
 

Parágrafo Segundo: Considera-se também como Informação Confidencial 
todos os contratos firmados que se originaram da parceria da IT GROUP e o 
DIGITAL INFLUENCER. 
 
Parágrafo Terceiro: As partes concordam em não divulgar, copiar ou reproduzir, 
de qualquer forma (direta ou indiretamente, no todo ou em parte, sozinha ou em 
conjunto com terceiros), por qualquer meio, qualquer Informação Confidencial, 
sem a prévia e expressa autorização escrita da outra parte, a qualquer pessoa 
que não necessite conhecer tal Informação Confidencial para a parceria nos 
termos deste Contrato. 
 
Parágrafo Quarto: As partes se obrigam a imediatamente destruir ou devolver 
para a outra parte, às suas próprias expensas, todos os documentos e materiais 
que constituam e/ou incorporem qualquer Informação Confidencial, na hipótese 
de violação de qualquer disposição desta Cláusula. As obrigações de 
confidencialidade constantes deste instrumento permanecerão em vigor durante 
a vigência deste Contrato e pelo prazo posterior de 5 (cinco) anos contados do 
seu término ou rescisão, por qualquer motivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
 
A IT GROUP não se responsabiliza civilmente pelos defeitos decorrentes da 
prestação de serviço pelas parcerias com clientes realizadas diretamente pelo 
DIGITAL INFLUENCER, cabendo a IT GROUP tão somente a indicação de 
clientes, a supervisão e cobrança na execução dos trabalhos em que fizer parte 
da negociação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 
 
O DIGITAL INFLUENCER concede e autoriza a IT GROUP a fazer uso de suas 
imagens, especialmente as fotos publicadas em mídias sociais, para a boa 
publicidade e promoção de seu trabalho em todo o território nacional e 
internacional, por prazo indeterminado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
Parágrafo Primeiro: Fica acordado que a IT GROUP receberá 20% dos valores 
que forem acertados entre os participantes da parceria. Cada valor será 



estabelecido com base no tipo de trabalho que será executado pelo DIGITAL 
INFLUENCER. 
 
Parágrafo Segundo: Deverá constar no contrato firmado com o CLIENTE, 
apresentado pela IT GROUP, que o pagamento da remuneração deverá ser feito 
diretamente pelo CLIENTE à IT GROUP. 
 
Parágrafo Terceiro: Os valores ajustados nesta cláusula serão igualmente 
devidos à IT GROUP sobre os valores: 

a) Oriundos de contratos que, embora firmados após a rescisão deste 
contrato, tenham resultado de negociações efetuadas durante sua 
vigência; 

b) Recebidos após o término de vigência deste contrato, como resultado de 
contratos firmados durante sua vigência; 

c) Oriundos de renovação e/ou aditamento de contratos firmados nas formas 
previstas nos itens “a” e “b”. 

 
CLÁUSULA OITAVA  – DO PRAZO 
 
O contrato é por prazo determinado, entrará em vigor na data da assinatura e 
terá vigência de 2 (dois) anos. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

Parágrafo Primeiro: O presente instrumento poderá ser rescindindo em comum 
acordo entre as partes ou unilateralmente a qualquer tempo, mediante 
comunicação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias sem que caiba qualquer direito de indenização na hipótese de uma das 
partes: entrar em liquidação judicial ou extrajudicial, tiver requerido a falência ou 
requerer concordata. 

Parágrafo Segundo: Em caso de infração de qualquer cláusula deste contrato, 
poderá a parte inocente dar o presente contrato por rescindido, bem como exigir 
as respectivas perdas e danos pelos prejuízos sofridos em decorrência da 
infração. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista, 
excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo 
entre as partes (contratado x contratante) qualquer tipos de relação de 
subordinação. 
 



Parágrafo Terceiro: Caso qualquer das cláusulas deste contrato venha a se 
tornar nula ou inexequível, a validade de exequibilidade das demais cláusulas 
não serão afetadas, a menos que os efeitos desta nulidade venham a destruir a 
base econômica deste contrato. 
 
Parágrafo Quarta: Este contrato não poderá ser alterado ou modificado, de 
qualquer forma, a não ser através de instrumento escrito, firmado pelas partes 
contratantes. 
 
Parágrafo Quinto: Qualquer tolerância ou concessão de uma parte à outra 
relativamente ao disposto neste contrato, não importará em novação ou 
alteração tácita ou expressa e nem as impedirá de, a qualquer tempo, exigirem 
o cumprimento do quanto ajustado neste instrumento. 
 
Parágrafo Oitavo: Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações referidas neste artigo, serão as partes compelidas a cumpri-las e a 
reparar os danos causados, na forma prevista neste contrato e consoante as 
normas disciplinadas no Código Civil. 
 
CLÁUSULA– FORO  
 
As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí/SC, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que se apresente.  
 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas 
vias, de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 
Itajaí, ___________ de ________ 2019. 
 
 
 
________________________   ________________________ 

IT GROUP     DIGITAL INFLUENCER 
 
 
 
Testemunhas: 
1.____________________________   
Nome: 
RG: 
CPF:                                           

2.____________________________   
Nome: 
RG: 
CPF:               

 


