
TERMOS E USO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Informamos que os serviços e a plataforma (site e aplicativo) são 

propriedades exclusivas da GESTAR, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº: 38.544.620/0001-64, com endereço à Rua 

Antônio Silva, 68 – Fonseca, CEP: 24130175, Niterói, RJ. 

 

Estes Termos e Condições Gerais de Serviços de Intermediação GESTAR e 

de Contratação de Perfil Profissional constituem um acordo entre 

profissionais pessoas físicas e pessoas jurídicas e a GESTAR. 

 

O aceite do presente Contrato representa e confirma a concordância mútua 

com relação à participação dos profissionais pessoas físicas e jurídicas e a 

GESTAR, na plataforma móvel, atualmente, disponibilizada pela GESTAR 

aqui aludido como “Plataforma GESTAR”. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 - Definições: 

Os seguintes termos terão o significado que lhes é atribuído: 

 

a. Prestadora de Serviços: GESTAR, criadora e proprietária da 

plataforma (site e aplicativo); 

b. Contratante: Profissional que se cadastra à plataforma para ter seus 

serviços divulgados na guia de profissionais; receber consultoria de 

Marketing e Marca Pessoal; divulgar serviços em redes social e bancos de 

dados; obter criação de cursos online  e presenciais; palestrar e ministrar 



workshops em eventos e palestras da GESTAR; obter networking com 

outros profissionais, ministrar lives e talks online;  

c. Site: ferramenta que permite (i) contato entre uma Profissional e um 

Usuário; (ii) pesquisa de um Profissional em uma determinada 

especialização e/ou região; e agendamento; 

d. Aplicativo: ferramenta que permite (i) contato entre uma Profissional 

e um Usuário; (ii) pesquisa de um Profissional em uma determinada 

especialização e/ou região; 

e. Profissional: Usuário que exerce, nos termos da legislação em vigor, 

a profissão de Acupunturista, Aromaterapeuta, Consultora de 

Amamentação, Consultora do Pós-Parto, Consultora do Sono, Doulas, 

Educadora Spinning Babies, Enfermeira Obstétrica, Equipe de Parto, 

Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Fotógrafa,  Ginecologista, Instrutora de 

Shantala, Instrutora de Yoga, Massoterapeuta, Medicina Placentária, 

Musicoterapeuta, Naturóloga, Neonatologista, Nutricionista, Obstetra, 

Parteira, Pediatra, Psicóloga, assim como pessoa não listada acima que 

forneça serviços médicos ou paramédicos, consultórios, entre outros, às 

gestantes e/ou às mães, que sejam compromissadas com a transformação 

social cenário obstétrico e conectadas com os padrões da humanização; 

f. Conta: entrada na base de dados da plataforma a um Usuário ou 

Profissional, que permite o acesso a serviços específicos disponibilizados 

na plataforma;  

g. Perfil: informações sobre a Profissional cadastrada na plataforma sob 

a forma de uma subpágina, identificada por um endereço URL único; 

h. Contrato: O presente acordo celebrado entra prestadora de serviços, 

a GESTAR (Contratada) e a Profissional (Contratante); 



i. Termos de Uso: regras e condições da prestação de serviço ofertada 

pela GESTAR; 

j. Pacote de Serviços Exclusivos: serviços oferecidos e prestados pela 

GESTAR como agendamento, calendário e rede social, realizados por 

meios eletrônicos que consistem na transmissão e recepção de dados 

utilizando sistemas do WIX, a pedido individual da Profissional, sem a 

presença física simultânea das Partes. O pacote de Serviços Premium é 

processado no Perfil de Agendamentos, após o primeiro pagamento da 

assinatura. Dependendo do plano escolhido no ato da assinatura, será 

possível adicionar conteúdo a plataforma, como posts no blog e 

também fazer uso do Calendário de Agendamentos. 

k. Lista de Valores: documento que especifica o valor da compensação 

devida à Prestadora de Serviços pelo fornecimento do Pacote de Serviços 

Exclusivos; 

 

2. OBJETO 

2.1 - Os profissionais pessoas físicas e pessoas jurídicas e a GESTAR 

mediante o presente Contrato estabelecem uma parceria comercial para 

que através da plataforma digital da GESTAR (a “Plataforma”), tais 

profissionais utilizem os seguintes serviços fornecidos e geridos pela 

GESTAR: 

a. Perfil no Guia de Profissionais 

b. Agendamento Online 

c. Mentoria de Marketing Digital e Marca Pessoal;  

d. Divulgação de serviços em redes sociais e banco de dados;  

e. Grupo de Networking com outros profissionais em apps de 

mensagens; 



f. Publicações no Blog 

g. Condução de Lives 

h. Selo Profissional Gestar 

i. Produção do Gestar para Eventos, Cursos, Workshops online e 

offline;  

j. Cortesia em Eventos Gestar 

k. Palestras e workshops em eventos organizados pelo GESTAR; 

 

2.2 - Fica sinalizado que as pessoas físicas ou pessoas jurídicas contratantes 

e a GESTAR não possuem nenhum vínculo patrimonial e/ou jurídico prévio 

entre elas, inclusive, a relação entre a GESTAR e qualquer empresa que 

possa vir a figurar como contratante é de empresas independentes.  

2.3 - Fica estabelecido que as partes cumprirão com suas obrigações frente 

a terceiros (no âmbito profissional, de previdência social e de carácter fiscal) 

independentemente. 

3. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E CONDIÇÕES 

3.1 - A celebração do Contrato será mediante: 

a. preenchimento do cadastro online através do site ou aplicativo e 

pagamento da assinatura através do paypal; 

3.2 - O prazo contratual se inicia na data estipulada no item 3.1 acima e 

vigerá pelo tempo previsto no plano de pagamento por ele contratado, em 

conformidade com a Cláusula 3.3, a seguir: 

3.3 - Os Pacotes de Serviços Exclusivos poderão ser contratados no 

seguinte plano de pagamento, pelo Profissional: 

a) Plano de Pagamento Mensal: Essa modalidade de adesão se dará 

com o pagamento do valor total em parcelas mensais pelos serviços 

a serem prestados pela Prestadora de Serviços. O contrato será 



renovado mensalmente até que uma das partes manifeste o 

desinteresse na prorrogação com antecedência mínima de 

15(quinze) dias antes do término de cada mês; Ao final de cada 

período semestral, a GESTAR enviará comunicação com 30 (trinta) 

dias de antecedência da renovação do contrato, através de e-mail 

fornecido pelo cliente, sendo que o profissional contratante terá 23 

(vinte e três) dias para requerer o cancelamento e manifestar seu 

desinteresse na renovação de seu plano. A ausência de leitura de 

comunicação não poderá ser alegada na hipótese de a notificação 

ter sido enviada aos canais fornecidos previamente pelo profissional 

contratante em conformidade com as Cláusula 9.1 e Cláusula 9.2. 

Os planos são os seguintes retratados na tabela abaixo: 

Gestar Bronze  Gestar Gold  Gestar Platinum 
     

Perfil no Guia de 
Profissionais   

Perfil no Guia de 
Profissionais   

Perfil no Guia de Profissionais 

Grupo de Profissionais 
no Whatsapp   

Agendamento Online 
  

Agendamento Online 

Divulgação em nossas 
redes sociais   

Mentoria de Marca 
Pessoal   

Mentoria de Marca Pessoal 

Selo Profissional Gestar 
  

Divulgação em nossas 
Redes Sociais   

Divulgação em nossas Redes 
Sociais 

  

Grupo de Profissionais 
no Whatsapp   

Grupo de Profissionais no 
Whatsapp 

  
Publicações no Blog   Publicações no Blog 

  

Condução de Lives e 
Talks   

Condução de Lives e Talks 

  

Palestra em eventos 
GESTAR   

Palestra em eventos GESTAR 

  
Selo Profissional Gestar   Selo Profissional Gestar 

    

Produção do Gestar para 
Eventos e Cursos* 

    

Cortesia em Eventos 
Gestar 

    

* 1 curso de recorrência, 1 
evento de até 4 dias e até 5 

encontros no ano. 

 



 

3.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

3.4.1 -  A qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência expressa 

e justificada, às suas cláusulas e condições, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, assim como em caso de pedido de 

recuperação judicial, extrajudicial e/ou falência de qualquer uma das 

partes, sem que isso enseje na devolução dos valores já pagos. 

3.4.2 - Por desistência do Profissional contratante no prazo de 7 (sete) dias 

a contar da contratação, sendo que, após o decurso do referido prazo, nos 

casos de rescisão antecipada antes do final do período atual, não será 

realizada a devolução dos valores pagos pela prestação de serviços. 

3.6 - Fica ciente o Profissional contratante que os casos de má-fé ao realizar 

o pedido de estorno junto operadora de cartão de crédito - também 

referido como chargeback - serão passíveis de responsabilização judicial. 

3.7 - Os pedidos de cancelamento, de qualquer serviço fornecido pela 

Prestadora, deverão ser realizados em observância à política de 

cancelamento e reembolso, sendo que, para todos os produtos e serviços 

contratados, o prazo máximo para o pedido de cancelamento será de 7 

(sete) dias úteis antes do vencimento da fatura. Em caso de contratação de 

Pacote na modalidade de pagamento antecipado, o cancelamento não 

ensejará na devolução dos valores pagos, resguardado o direito de 

arrependimento a ser exercido em até 7 (sete) dias da contratação. 

3.5 - Os contratos poderão sofrer reajuste do preço cobrado em razão de 

reajuste anual legal automaticamente e sem necessidade de comunicação 

prévia, cujo índice utilizado será o IGP-M, ou outro índice que venha a 

substituí-lo. 

 



4. FATURA E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - Em contraprestação aos serviços fornecidos pela Prestadora de 

Serviços, o Profissional realizará o pagamento ao início de cada Período de 

Vigência. A forma de pagamento será ajustada entre as partes. Caso o 

pagamento seja realizado via paypal, pagamento recorrente, podendo 

escolher a forma de pagamento cartão de crédito, o Profissional autoriza a 

opção de cobrança periódica. 

4.2 - Na hipótese de não recebimento do primeiro pagamento dentro do 

prazo de 7 (sete) dias corridos, o contrato será rescindido sem aviso 

prévio e sem prejuízo para ambas as partes. 

4.3 - O não recebimento da fatura não isenta o Profissional da obrigação 

de efetuar o pagamento. Nessa hipótese, o Profissional deve entrar, 

imediatamente em contato com a Prestadora de Serviços, sob pena de 

cancelamento do serviço e suspensão da utilização dos serviços até que o 

pagamento seja comprovadamente regularizado. 

4.4 - A data do efetivo pagamento será considerada como a data em que 

o valor foi, efetivamente, creditado na conta bancária da Prestadora de 

Serviços. 

4.5 - Quando todo o pagamento ou parte dele estiver atrasado, tal evento 

poderá resultar no bloqueio parcial ou total do acesso aos serviços 

contratados. O bloqueio de acesso não isenta o Profissional da obrigação 

de pagar os valores devidos pelo período bloqueado. 

4.6 - No caso de pagamentos persistentemente atrasados, a Prestadora de 

Serviços se reserva o direito de rescindir o Contrato com efeito imediato. 

 

5. VIGÊNCIA E COMPENSAÇÃO 



5.1 - A remuneração da Prestadora de Serviços pela prestação do Pacote 

de Serviços Exclusivos consiste em: 

a. taxa fixa para cada Perfil vinculado durante o Período de Vigência, 

conforme lista de preços; 

5.2 - A Lista de Preços é disponibilizada pela Prestadora de Serviços através 

dos links e será igualmente enviada ao Profissional contratante no 

momento de contratação dos serviços. 

5.3 - A Prestadora de Serviços se reserva ao direito de alterar a Lista de 

Preços a qualquer momento, mediante notificação de 30 (trinta) dias, visto 

que qualquer alteração na Lista de Preços não constitui uma alteração nem 

ao Contrato nem aos Termos de Uso. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DO PACOTE DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS E 

TERMOS DO CONTRATO 

6.1 - Os Pacotes de Serviços Premium são fornecidos com base em Perfis 

que foram verificados de acordo com os termos estabelecidos pela 

Prestadora de Serviços. 

6.2 - A Prestadora de Serviços possui o consentimento do Profissional para 

fornecer o Pacote de Serviços Premium com base no pacote escolhido. 

6.3 - O Pacote de Serviços Premium será disponibilizado a partir do 

primeiro pagamento do Perfil pelo uso dos serviços.  

6.4 - A vinculação do Perfil é feita pela Profissional de forma independente, 

com o uso de funcionalidades especiais em sua conta ou com a assistência 

de um funcionário da GESTAR que alimenta a informação na plataforma. 

6.5 - O recebimento de um Pedido e a ausência de vinculação do Perfil não 

resulta em cobrança das taxas especificadas na Lista de Preços do 

Profissional. 



6.6 - Ao vincular um Perfil Vitrine à sua Conta, o Profissional terá acesso, 

em particular, às seguintes funcionalidades: 

6.6.1 – Calendário de agendamentos; 

6.6.2 - Disponibilização do seu Perfil em páginas da web que mostrem os 

resultados de pesquisas da especialidade; 

6.6.3 - Possibilidade de adicionar fotos adicionais em seu Perfil; e 

6.7 - Será permitido ao Profissional possuir apenas um Perfil Vitrine. 

6.8 - Para garantir que o Profissional tenha os melhores resultados com a 

plataforma, é necessário que disponibilize o agendamento online, faça o 

preenchimento completo do seu perfil e siga as instruções do 

representante da Prestadora de Serviços. 

 

7. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA GESTAR  

7.1 - A GESTAR se compromete a fornecer ao Profissional um serviço de 

excelência, com o devido cuidado, de acordo com os Termos de Uso, 

obrigando-se a: 

(i) a zelar pelo bom e adequado funcionamento da Plataforma;  

(ii) a oferecer os serviços, já apontados na cláusula 1º do presente 

instrumento particular; 

(iii) fornecer ao Profissional acesso às ferramentas necessárias para uso 

e vinculação ao perfil, logo o envio do pedido. 

(iv) disponibilizar funcionalidades que permitam a administração do 

Perfil Vitrine, incluindo o acompanhamento dos agendamentos realizados 

e a gestão das consultas e atendimentos. Fica fixado que a funcionalidade 

de acompanhamento é exclusiva dos planos gold e platinum; 

(v) A GESTAR poderá suspender o acesso ao perfil vitrine e a 

divulgação do mesmo frente a existência de infração aos Termos de 



Uso, conteúdo impróprio e em desconformidade com os serviços 

prestados pela plataforma. O profissional será notificado sobre a 

suspensão do acesso e divulgação do perfil vitrine via e-mail  e  WhatsApp, 

no endereço e contato telefônico fornecido no cadastro. A suspensão do 

acesso não isentará, automaticamente, o profissional de vir a cumprir 

compromissos como palestras, eventos, workshops, debates, rodas de 

conversas e aulas, nos casos em que seja pela inexistência de 

profissionais como expertise correspondente ou pela proximidade dos 

eventos que não puderam ser substituídos por outros profissionais. 

Todavia, destaca-se que diante de infração, possui a GESTAR a 

liberalidade em proceder com a substituição do profissional, quando 

lhe for possível e conveniente;   

(vi) A GESTAR ao tomar ciência de fraude de informações ou inabilitação 

do profissional para prestar os cuidados e serviços que tiver se habilitado, 

pode exigir que esse novamente seja verificado, e apresente provas 

contundentes, sob pena de descumprimento contratual e rescisão do 

presente contrato.  

(vii) disponibilizar ao profissional, sem necessidade de pagamento de 

qualquer valor adicional todos e quaisquer eventuais aprimoramentos e 

atualizações da Plataforma;  

(viii) elaborar, sem nenhum custo, o perfil personalizado do profissional 

no catálogo de profissionais da plataforma; 

(ix) ter disponibilidade tecnológica para realizar os pedidos de adesão 

aos serviços oferecidos pelos profissionais divulgados pela plataforma, que 

sejam feitos através da Plataforma, exceto casos de caso fortuito ou força 

maior e inconvenientes e contratempos técnicos maiores da 

Plataforma;  



(x) cumprir com as agendas de eventos organizados pela mesma, 

ressalvados caso fortuito ou força maior, que diante de tais 

eventualidades, caberá às partes deliberar sobre possibilidade e 

viabilidade de reagendar o evento, que por tais razões não pôde 

acontecer; 

(xi)  Atendimento adequado aos Clientes Finais. 

(xii) A GESTAR promoverá cursos que serão produzidos e organizados 

por si e lecionados pelos profissionais, e obterá o valor de 30% (trinta por 

cento) do valor vendido no curso, que será regido, especificamente, no 

contrato de prestação de serviço exclusivo para o curso, aula, workshop, 

entre outros.  

8. INFORMAÇÕES DA PROFISSIONAL 

8.1 - A Profissional é o única e exclusiva responsável por todas e quaisquer 

informações como seu número de telefone, e-mail, contato em rede social, 

bem como o conteúdo a respeito de suas atividades, diplomas, formações 

e habilidades; fotos e imagens de seus serviços que venham a ser 

disponibilizados pelo próprio profissional para constar na plataforma da 

GESTAR. Além disso, avaliação psicológica e ficha de antecedentes 

criminais, eventualmente, podem ser solicitados.  

8.2 - Após o desenvolvimento e a disponibilização do perfil do profissional 

no catálogo da plataforma, caberá, exclusivamente, ao profissional, 

informar ao GESTAR a atualização dos seus dados profissionais e de 

formação, estando isenta a GESTAR da responsabilidade de contactar o 

profissional para requerer as atualizações de tais dados. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA PROFISSIONAL 



9.1 - A Profissional confirma que todas e quaisquer obrigações decorrentes 

do presente Contrato serão cumpridas com a diligência e seriedade que 

carece a natureza profissional de suas atividades.  

A Profissional se obriga a:  

(i) Utilizar adequadamente os serviços operados pela Contratada, 

prestadora de serviço, principalmente, no que diz respeito à honra pelos 

compromissos e atividades que se disponibilizar a desenvolver junto a 

GESTAR. 

(ii) Ministrar aulas presenciais ou virtuais de temas pertinentes à sua 

formação e expertise, que tenha acordado junto ao GESTAR a ministrar, e 

em razão disso, tenha divulgado a prestação de serviço (aulas presenciais 

ou virtuais) aos usuários da plataforma ou ao público aberto;  

(iii) Estar presente em palestras, eventos, workshops, debates, rodas de 

conversas, ambos presenciais ou virtuais, que, previamente, junto ao 

GESTAR tenha acordado a sua participação; 

(iv) O profissional se compromete a respeitar os temas, assuntos, 

abordagem e direcionamento das aulas, rodas de conversa conforme a 

proposta, previamente, acordada com o GESTAR e conforme o divulgado 

aos usuários pelo mesmo; 

(v) Tratar os usuários da plataforma com respeito, zelo e compromisso 

na prestação de serviço, prezando pela confiança e respeito aos horários 

agendados para a promoção de seus serviços; 

(vi) Utilizar, adequadamente, os serviços operados pela plataforma, de 

modo a cumprir as regras estabelecidas no presente instrumento, inclusive, 

no que diz respeito à conclusão e atualização do perfil, conforme cláusula 

3º do presente instrumento; 



(vii) A Profissional ratifica que as informações fornecidas são verdadeiras, 

e sua exclusiva responsabilidade. A GESTAR não se responsabiliza, por 

conseguinte, pela existência ou falta de legitimidade e veracidade das 

informações prestadas pelo profissional no preenchimento de seu cadastro 

na plataforma, uma vez que tais são insertos por sua conta própria, 

responsabilidade e risco.  

(viii) A profissional, por meio desse instrumento, autoriza e concede à 

GESTAR licença não exclusiva, permanente, e, inteiramente, gratuita para 

utilizar sua fotografia e imagem em seus meios de divulgação, em: 

reprodução por meios digitais e analógicos; redes de informática ou 

multimídia, circulação pública, bem como para disponibilização do 

trabalho, de forma pública em local e horários estipulados pela GESTAR, 

para rastreio, difusão, reemissão e reprodução; utilização das fotos em 

bases de dados e em promoções da plataforma GESTAR. 

(ix) A profissional concede, ainda, à GESTAR licença para exercer os 

direitos autorais, gozando do poder de uso e de compartilhamento de 

materiais e conteúdo, podendo proceder com compilações, ajustes, 

alterações e adições de conteúdo e materiais a outras obras.  

(x) A profissional que possuir em sua titularidade marca, patente, 

desenho industrial e modelo de utilidade  registrada, autoriza, a partir da 

adesão ao presente instrumento, o uso da marca, patente, desenho 

industrial e modelo de utilidade em documentos e materiais promocionais, 

publicidade e promoção da GESTAR, no Brasil e no território 

internacional, durante a vigência do Contrato, sendo autorizada, 

ainda, o uso de tais após o término do Contrato para figurar como 

divulgação enquanto cliente.  



(xi) A Profissional declara que aceita todas ações na conta e nos perfis, 

destacando perfis e a imposição de termos disponíveis para registrar como 

próprias as suas ações.  

(xii) A profissional declara que responsabilidade de zelo à senha de 

acesso à área restrita é de sua inteira responsabilidade. Sendo a mesma 

pessoal e intrasferível. 

 

10. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

10.1 - A Prestadora de Serviços não presta quaisquer serviços médicos e/ou 

similares, sendo, portanto, uma mera plataforma digital de divulgação de 

profissionais da saúde e avaliação de atendimento médico pelo Usuário. 

Por esse motivo, a Prestadora de Serviços não poderá, em hipótese alguma, 

ser responsabilizada por qualquer prejuízo causado ao Usuário e/ou 

Profissional, tampouco garante resultados de qualquer natureza a estes. 

10.2 - A Prestadora de Serviços não se responsabiliza, pela existência ou 

legitimidade dos dados cadastrados pela Profissional no Site e Aplicativo, 

e em suas diversas ferramentas, assim como pela sua capacidade para 

contratar ou pela veracidade dos dados pessoais em seu cadastro, sendo 

que estes dados são inseridos pelo Profissional por sua própria conta, risco 

e responsabilidade. 

10.3 - O conteúdo disponibilizado no Perfil Vitrine dentro do Site e 

Aplicativo da Prestadora de Serviços, é oferecido pelas Profissionais, motivo 

pelo qual a responsabilidade por todas as obrigações, de qualquer 

natureza, que recaiam sobre o mau uso do Site e Aplicativo e/ou registro 

de informações inverídicas, será exclusivamente da Profissional. 

10.4 - Da mesma maneira, a Profissional, declara-se ciente de que a 

GESTAR possui normas e termos de uso específicos direcionados aos 



usuários que estabelecem limites aos comentários dos usuários, todavia 

não se obriga a fazer a moderação prévia do conteúdo publicado por 

terceiros, sendo que, se responsabiliza tão somente em fazê-lo, após 

solicitação formal da profissional que tenha recebido o comentário, sendo 

que, poderá excluí-lo nos casos em que o mesmo gere violação legal ou 

dos presentes termos e condições, sendo assim a mesma não poderá ser 

responsabilizada, em acordo com o artigo 14 da Lei  12.965/2014, Marco 

Civil da Internet. 

10.5 - A Prestadora de Serviços está isenta de responsabilidade perante a 

eventual existência de conflitos e em caso de interpelação judicial que 

tenha como ré a Profissional, cujos fatos fundem-se em ações da 

Profissional contratante da plataforma, sendo que em tais casos, este será 

chamado ao processo devendo arcar com todos os ônus que daí decorram, 

nos termos do artigo 125, inc. II do Código de Processo Civil/2015. 

10.6 - A Prestadora de Serviços não se responsabiliza por qualquer dano, 

prejuízo ou perda ocasionada no equipamento da Profissional por falhas 

na internet, no sistema ou no servidor utilizados pela Profissional, seja 

decorrente de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior. A 

Prestadora de Serviços também não se responsabiliza por qualquer vírus 

que possa atacar o equipamento da Profissional em decorrência do acesso, 

utilização ou navegação na internet ou como consequência da 

transferência de dados, arquivos, imagens ou textos, ressalvada sua 

obrigação pela observância das normas de segurança e da proteção de 

dados. 

10.7 - A Prestadora de Serviços não garante qualquer número de 

agendamentos realizados através do site, não é responsável por quaisquer 

pagamentos feitos pelos pacientes às Profissionais e tampouco é 



responsável se o paciente não vir a utilizar o serviço contratado pelo site, 

que se dê através de encontros, visitas, consultas, e entre outros. 

10.8 - A Profissional não poderá atribuir a Prestadora de Serviços qualquer 

responsabilidade, tampouco exigir o pagamento por lucro cessante em 

virtude de prejuízos resultantes de dificuldades técnicas ou falhas nos 

sistemas ou na internet. Eventualmente, o sistema poderá não estar 

disponível por motivos técnicos ou falhas da internet, ou por qualquer 

outro evento fortuito ou de força maior alheio ao controle da Prestadora 

de Serviços. 

10.8.1 - É de exclusiva responsabilidade da Profissional e, quando aplicável, 

do representante legal da Profissional: 

a. Repassar informações sobre agenda de horários e plataformas para que 

a Gestar realize as atualizações de agenda dentro da plataforma;  

b. manter o ambiente de seus computadores e demais dispositivos de 

acesso ao Site e Aplicativo seguros, valendo-se de ferramentas específicas 

para tanto, tais como antivírus, firewall, entre outras, de modo a contribuir 

para a prevenção de riscos eletrônicos; 

c. equipar-se e responsabilizar-se pelos computadores e dispositivos de 

hardware necessários para o acesso ao Site e Aplicativo, bem como pelo 

acesso desses computadores e dispositivos à internet; 

d. o uso, a guarda, a manutenção e o sigilo de todas as senhas e logins que 

lhe forem cedidos para acesso ao Site e Aplicativo, garantindo a Prestadora 

de Serviços que não compartilhará as senhas com quaisquer terceiros, 

exceto seus empregados autorizados, que as utilizarão somente em seu 

benefício e nos termos aqui previstos; 

10.9 - A Prestadora de Serviços não se compromete com o cumprimento 

do Código de Ética Profissional e demais normas, resoluções, pareceres, 



consultas e demais, ficando a responsabilidade pela observância da 

normativa a cargo dos profissionais, sendo que, em hipótese alguma se 

responsabiliza pelo descumprimento dos preceitos, ou conduta antiética 

realizada pelos profissionais contratantes de seus serviços no 

preenchimento de seu perfil e informações, bem como na relação médico 

paciente. 

10.10 - As profissionais regidas pelo Conselho Federal de Medicina; 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal 

de Nutricionistas; Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de 

Enfermagem, e demais Conselhos Profissionais, contratantes dos serviços 

da Plataforma, declaram total ciência das normas para a publicidade de 

suas especialidades, sendo que, deverão observar o disposto na Resolução 

CFM nº 1.974/2011, Resolução  CFM nº 2.221/2018, Resolução Crefito-8 

nº47/2011, Resolução CFN nº 490/2011, Resolução CFP nº 001/2000, 

Resolução  COFEN nº 554/2017 e demais que tratem sobre os temas 

atinentes a publicização de informações da profissional médica, 

fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga e enfermeira, entre outras, tendo 

ciência de sua única e exclusiva responsabilidade quanto ao conhecimento 

de seus conteúdos, e a forma de preenchimento das informações junto à 

plataforma. 

10.11 - Os profissionais contratantes pertencentes às demais categorias de 

serviços de saúde, deverão igualmente observar as normas impostas por 

seus respectivos Conselhos, sendo que, para fins de informação, 

disponibilizamos os links abaixo: 

http://cfo.org.br/website/codigos/ 

http://www.crn1.org.br/legislacao/ 

http://cfo.org.br/website/codigos/
http://www.crn1.org.br/legislacao/


https://site.cfp.org.br/legislacao/leis-e-normas/ 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-

complementares 

 

11.  DADOS PESSOAIS E PROTEÇÃO DE DADOS 

11.1 - A Prestadora de Serviços está autorizada a processar dados pessoais 

incluindo informações sensíveis relativas ao estado de saúde, nos termos 

do Marco Civil da Internet, disposto na Lei nº 12.965/14. 

11.2 - A remessa de tratamento de dados pessoais em relação aos dados 

de clientes da Profissional abrange: 

a) Nomes e sobrenomes; 

b) Datas de nascimento; 

c) Informações de contato; 

d) Documentos de identidade e CPF; 

11.3 - A remessa do tratamento de dados pessoais tem por objetivo a 

prestação efetiva do Pacote de Serviços Exclusivos pela Prestadora de 

Serviços e a garantia do bom funcionamento da Plataforma. 

11.4 - A Prestadora de Serviços compromete-se a processar os dados 

pessoais que lhe são enviados em conformidade com as leis vigentes. 

11.5 - Ao deixar de fornecer o Pacote de Serviços Exclusivos, a Prestadora 

de Serviços será obrigada a remover todos os dados pessoais de todos os 

meios de armazenamento. Podendo deixar, porém, em sua base de dados 

de ex-clientes, nome e foto para utilizar em demonstração de portfólio. 

11.6 - A remessa do tratamento de dados pessoais é válida durante a 

vigência do Contrato. 

 11.7 - A disponibilização de informações de cunho pessoal e imagens da 

Profissional à Prestadora de Serviços visam o funcionamento das 

https://site.cfp.org.br/legislacao/leis-e-normas/


ferramentas que compõem o Site e Aplicativos, não podendo a Prestadora 

de Serviços divulgar tais dados em atos de liberalidade. Tal uso não 

constitui uso indevido de imagem, não podendo a Prestadora de Serviços 

ser responsabilizada pela sua divulgação quando no contexto de uso do 

Site e Aplicativo. 

11.8 - É de responsabilidade da Prestadora de Serviços proteger e 

conservar todos os dados pessoais e senhas do Profissional, de modo que 

as informações fornecidas estarão sujeitas a medidas de segurança para 

impedir o acesso, o uso e a divulgação não autorizados. 

 

12. CONDIÇÕES TÉCNICAS 

12.1 - Para acessar e usar o Site do GESTAR e do Aplicativo do WIX, é 

necessário usar um computador com acesso à Internet com um dos 

seguintes navegadores da Web: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer ou 

Opera, atualizados. Para a versão mais recente e um celular com sistema 

operacional IOS ou Android. 

12.2 - Para utilizar toda a funcionalidade do Website, pode ser necessário 

definir um nível adequado para cookies, SSL e JavaScript, nos termos da 

Política de Privacidade. 

12.3 - O não cumprimento das condições técnicas pode causar o 

funcionamento inadequado do Website, pelo qual a Prestadora de Serviços 

não é responsável. 

12.4 - A Prestadora de Serviços reserva-se o direito de suspender, 

temporariamente, a prestação dos serviços durante a atualização e/ou 

reconstrução do Site, ou ainda, durante trabalhos de manutenção de 

sistemas. 

 



13. CONFIDENCIALIDADE 

13.1 - Cada parte se compromete a manter e tratar como sigilosa e não 

revelar a terceiros qualquer Informação confidencial relacionada ao Site, 

Aplicativo e aos serviços, dados de usuários, segredo de indústria e outros, 

ou usar referidas informações para qualquer propósito que não aquele 

previsto no presente Termo. 

13.2 - Tanto as partes quanto os seus representantes legais, diretores, 

empregados, agentes e consultores, incluindo advogados, auditores e 

consultores financeiros, estão sujeitos ao dever de sigilo e 

confidencialidade previsto neste Termo. 

13.3 - Não obstante o disposto neste Termo, as Informações Confidenciais 

poderão ser reveladas nas seguintes hipóteses: (i) exigência legal aplicável, 

(ii) ordem ou decisão judicial ou em processo administrativo ou arbitral, ou 

(iii) solicitação de qualquer autoridade ou órgão regulador do Brasil. Em 

quaisquer das situações previstas nesta cláusula, a parte que tiver de 

divulgar as Informações Confidenciais somente o fará até a extensão 

exigida por tal ordem administrativa, arbitral ou judicial, e previamente 

orientada pela opinião de seus assessores legais, comprometendo-se, mas 

não obrigando-se, a tomar todas as medidas razoavelmente necessárias 

para preservar a confidencialidade das Informações Confidenciais, 

incluindo a obtenção de uma medida protetiva ou outro provimento que 

possa assegurar a concessão de tratamento sigiloso às Informações 

Confidenciais. 

13.4 - As Partes reconhecem que qualquer quebra das obrigações de 

confidencialidade deste Termo pode causar danos à outra parte em valor 

não prontamente mensurável. Sendo assim, as partes acordam, sem 



prejuízo a outros direitos ou medidas cabíveis, que a parte infratora deverá 

reparar a parte reveladora dos danos efetivamente sofridos por esta. 

13.5 - A obrigação de confidencialidade aqui prevista permanecerá vigente 

enquanto perdurar o caráter de confidencialidade das informações 

recebidas. 

 

14. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

14.1 - Todos os direitos relativos ao Site, ao Aplicativo, às marcas sob a 

titularidade da GESTAR e suas funcionalidades são de propriedade 

exclusiva da GESTAR, inclusive no que diz respeito aos seus textos, 

imagens, layouts, base de dados, códigos de programação, linguagens 

informáticas, bases de dados e demais conteúdos criados, direta ou 

indiretamente, pela GESTAR, sendo que estes direitos estão protegidos 

pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, 

modelos e desenhos industriais (Lei nº 9.610/1998). A GESTAR não é 

obrigada a fazer nenhum registro de layout ou de qualquer tipo junto 

a biblioteca nacional ou qualquer órgão.  

14.2 - O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos direitos 

de propriedade intelectual são proibidos, salvo quando autorizados 

expressamente pela GESTAR. 

14.3 - A Profissional se compromete a não ceder, sublicenciar, vender, doar, 

alienar, alugar ou transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer 

modalidades, a qualquer título, as funcionalidades da plataforma que 

compõem o Site e o Aplicativo, assim como seus manuais, guias, 

procedimentos ou quaisquer outros documentos a eles relacionados. 

Compromete-se, ainda, a não efetuar engenharia reversa, não revelar, não 



duplicar, não copiar, não reproduzir, não autorizar e/ou permitir o uso e/ou 

acesso da Plataforma por terceiros. 

14.4 - A Profissional se compromete a: 

a. Não disponibilizar e/ou lançar no Site e Aplicativo qualquer conteúdo 

discriminatório, que violem a lei, a moral, os bons costumes, à honra, à vida 

privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar;  

b. não disponibilizar imagens ou informações inadequadas ou que incitem 

a prática de atos discriminatórios e/ou violência, em razão de sexo, raça, 

religião, crenças, ou qualquer outra condição; e 

c. não copiar ou reproduzir o conteúdo disponível no Site e Aplicativo, 

podendo reproduzir desde que dê créditos à GESTAR. 

14.5 - A Profissional reconhece que, na hipótese de qualquer 

descumprimento das obrigações supracitadas, estará sujeito as sanções 

legais cabíveis. Todo e qualquer conteúdo, seja ele informação profissional 

e/ou imagem, disponibilizado pela Profissional que contrarie os critérios da 

Prestadora de Serviços de uso do Site ou Aplicativo será removido, ainda 

que sem aviso prévio. 

14.6 - Nada neste Termo de Uso deverá ser interpretado como restrição a 

qualquer direito da GESTAR sobre o Site, o Aplicativo  e suas 

funcionalidades, inclusive, sem limitação, no que se refere a seu direito de, 

a todo e qualquer tempo, desenvolver, modificar, explorar comercialmente 

e licenciar, a quaisquer terceiros e sob qualquer modalidade a plataforma 

do Site. 

14.7 - A constatação de qualquer violação a estas regras de propriedade 

intelectual sujeitará a Profissional às penalidades previstas na Lei e, ainda, 

na suspensão ou no cancelamento dos Serviços e da utilização do Site. 

 



15. Reclamações 

15.1 - A Prestadora de Serviços disponibiliza o endereço de e-mail 

contato@gestar.net.br, para envio de consultas e reclamações. 

15.2 - As reclamações podem ser apresentadas no prazo de 14 (quatorze) 

dias a contar da data em que o Pacote de Serviços Premium foi ou devia 

ser entregue e será revista no prazo de 7 (sete) dias úteis a contar do 

envio. 

15.3 - A reclamação deverá conter o objeto e as justificações da queixa. 

15.4 - Reclamação que possuir linguagem vulgar ou ofensiva dirigida à 

Prestadora de Serviços não será apreciada, por infringir às normas da 

comunidade. 

15.5 - Se os prazos para o cumprimento de eventual pedido não forem 

cumpridos, a reclamação não será atendida. 

 

16. ANTICORRUPÇÃO 

16.1 - As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção 

previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus 

regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a 

cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e 

colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por 

elas contratados.  

16.2 - Ambas as Partes desde já se obrigam a não fazer, direta ou 

indiretamente, qualquer pagamento, donativo ou concessão a 

(1)funcionário público, (2) administrador, funcionário ou fornecedor da 

Contratante, ou (3) qualquer terceiro, que possa constituir uma violação à 

legislação aplicável (o que inclui, entre outros, a lei norte-americana contra 

práticas de corrupção no exterior, conhecida como Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA), à Lei Federal nº 12.846/13 e, no que forem aplicáveis, 



os seguintes tratados internacionais: a Convenção Interamericana Contra a 

Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção das Nações Unidas Contra a 

Corrupção (Convenção das Nações Unidas), a Convenção sobre o Combate 

da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE). 

17. GERAL 

17.1 - Declaram as partes que o presente Acordo não estabelece qualquer 

forma de associação, franquia, consórcio, joint-venture, vínculo 

empregatício, societário ou solidariedade entre as mesmas, com exceção 

das expressamente dispostas neste instrumento, tampouco confere às 

Partes permissão para praticar quaisquer atos, contratar ou assumir 

obrigações em nome da outra parte. 

17.2 - Fica estabelecido que a nulidade de qualquer cláusula deste Acordo 

somente afetará a cláusula em causa, permanecendo válidas todas as 

demais disposições contratuais.  

17.3 - O não exercício por qualquer Parte de qualquer direito relacionado 

a este Acordo ou a tolerância em relação ao não cumprimento de 

obrigações assumidas pela outra Parte neste Acordo, não importará em 

novação quanto aos seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada 

como renúncia ou desistência em exercer qualquer referido direito e exigir 

o cumprimento das disposições do presente.  

17.4 - O presente instrumento constitui o único e completo acordo 

existente entre as Partes, substituindo quaisquer entendimentos, acordos 

ou compromissos, escritos ou verbais, anteriormente realizados e/ou 

ajustados entre as Partes.  



17.5 - Qualquer alteração ou renúncia ao presente Acordo ou a qualquer 

uma de suas disposições somente será válida e efetiva se efetuada por 

escrito e assinada por todas as Partes.  

17.6 - As Partes acordam em se manter ilesos a respeito de terceiros que 

possam ter sido afetados por uma das Partes e, atendendo a essa 

obrigação, responderão por prejuízos que suas ações ou omissões possam 

ter causado a terceiros e que afetem a qualquer uma das Partes.  

17.7 - Este Termo vincula as partes e seus sucessores, sejam eles a qualquer 

título. 

17.8 - A Prestadora de Serviços reserva-se o direito de realizar a 

manutenção de seu sistema, o que pode atrapalhar ou impedir que a 

Profissional use o Pacote de Serviços Exclusivos. A Prestadora de Serviços 

fará todos os esforços para que os trabalhos de manutenção sejam 

realizados durante a noite e nos feriados habituais. 

17.9 - A Prestadora de Serviços reserva-se ao direito de alterar as condições 

deste Termo de Uso a qualquer momento. Alterações no processo de 

verificação, modificações nas funcionalidades do Site ou Aplicativo, 

alterações no âmbito da atividade empresarial da Prestadora de Serviços, 

e alterações às leis em vigor aplicáveis à Profissional não constituirão 

alterações ao presente Termo. A alteração do Termo deverá ser 

comunicada pela Prestadora de Serviços ao Profissional via e-mail para o 

endereço especificado em seu cadastro ou por correspondência interna 

através do mecanismo de TI da Prestadora de Serviços, enviado à Conta do 

Profissional 14 (quatorze) dias antes da alteração entrar em vigor. A 

utilização do Site após a entrada em vigor das alterações aos Termos de 

Uso representa a aceitação da alteração e não exige que o Profissional 

forneça qualquer confirmação adicional. 



17.10 - Este Termo e quaisquer direitos concedidos de acordo com o 

presente não podem ser transferidos ou cedidos pela Profissional, mas 

podem ser transferidos pela Prestadora de Serviços sem qualquer restrição 

ou notificação prévia. 

17.11 - A tolerância da Prestadora de Serviços em exigir o estrito 

cumprimento das condições deste Termo de Uso, não constitui, em 

hipótese alguma, novação ou renúncia, nem impede que a Prestadora de 

Serviços exerça esses direitos a qualquer tempo. 

17.12 - Todas as disposições deste Termo que prevejam a observância de 

obrigações ou responsabilidades após a rescisão ou extinção deste Termo 

e/ou dos Serviços, subsistirão a sua rescisão ou extinção e continuarão em 

pleno vigor e efeito, em especial no que tange à propriedade intelectual, 

confidencialidade e privacidade de dados e informações. 

17.13 - Cada parte será responsável individualmente pelos atos que 

praticar, não sendo admitida forma de responsabilidade solidária ou 

subsidiária presumidas. 

 

18. FORO 

 

18.1 - Todos os litígios que não possam ser resolvidos com base nos 

Termos de Uso serão resolvidos pelas Partes mediante negociações 

extrajudiciais. 

 

18.2 - Todos os itens deste Termo de Uso estão regidos pelas leis vigentes 

na República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à sua 

interpretação e cumprimento, as partes elegem o foro da Comarca de 

Niterói, do Estado Rio de Janeiro, para dirimir qualquer dúvida ou julgar 

qualquer litígio oriundo do presente Contratado, que não pôde ser 

solucionado na esfera extrajudicial, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 



Niterói/RJ 

 

 

 

 

 

 


