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REGIMENTO INTERNO 
3x3 SALES SYSTEM. 

 

 

DÚVIDAS, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES. 
Nossa plataforma disponibiliza vários canais de comunicação como descritos abaixo. 
Telefone: (11) 4210-3551 - Whatsapp (11) 95145-3200 e Chat online. 
E-mail: suporte@3x3grupointeligente.com.br 
Em nosso escritório: Rua Antônio Foster, 472 Sala1 segundo andar. Bairro: Capela do 
Socorro – São Paulo – SP. CEP: 04760-040. 

 

NOMENCLATURAS USADAS EM NOSSA PLATAFORMA 
O que é BÔNUS? É todo saldo gerado usado para compras em cada loja. 
O que são as COMISSÕES? São Porcentagens dos bônus pagas a cada cliente pelas vendas 
feitas nas lojas do Shopping Virtual. 
O que é cliente ATIVO? É aquele que faz a primeira compra, as compras mensais e cadastra 
novos clientes. 
O que é CLIENTE INICIANTE? É aquele que está dentro do período de 3 meses iniciais como 
período de adaptação e formando novos grupos de clientes. 
 

REGIMENTO 1  
1.1 - O membro CONSUMIDOR faz O SEU CADASTRO GRATUITO E CONSUMO de livre 

e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja.  
1.2 - Todo CONSUMIDOR CONCORDA que ao aceitar os termos desta plataforma, está 

ciente que participa de todo sistema de consumo dentro SHOPPIG VIRTUAL, 
seguindo todas as regras listadas e todas as compras orientadas pela plataforma.  

1.3 - Para participar da 3x3 SALES SYSTEM o CONSUMIDOR deve ser maior de 14 anos, 
deve ter conta bancária, e-mail e CPF ou RNE caso seja estrangeiro.  

1.4 - Qualquer consumidor poderá passar um de seus indicados para outra pessoa. 
Esta ação não poderá ser desfeita. 

 

REGIMENTO 2 - MARKETING E PUBLICIDADE 
É proibido, produzir, divulgar, gravar, comprar ou comercializar qualquer tipo de 

material de divulgação e publicidade do nosso marketing e plano de negócios, que não 
esteja dentro do escritório virtual ou recebido da empresa. É proibido imprimir e distribuir 
folhetos em vias públicas, sob pena de ter o seu cadastro completamente cancelado e 
excluído permanentemente. Todo material de marketing e publicidade, será produzido 
pela 3x3 SALES SYSTEM. 
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REGIMENTO 3 - ARRECADAÇÃO DE DINHEIRO 
É proibido a arrecadação de dinheiro em nome da 3x3 SALES SYSTEM. Quem assim o 

fizer estará incorrendo no CRIME DE ESTELIONATO, e terá seu cadastro excluído 
definitivamente. Toda compra e pagamento de nossos produtos deve ser feita dentro do 
Escritório Virtual. 

 
REGIMENTO 4 – LOCAL FÍSICO / ENDEREÇO DE DIVULGAÇÃO  

É PROIBIDO a abertura de endereço físico para qualquer finalidade que envolva a 3x3 
SALES SYSTEM.   

Proibido abrir escritórios comerciais, realizar palestras presenciais, contratar 
funcionários ou usar o nome da 3x3 SALES SYSTEM para qualquer fim de captação de 
pessoas presencial sem a devida autorização por escrito, assinada e com reconhecimento 
de firma no cartório. Aqueles que quiserem abrir escritórios comerciais com fins de captação 
de pessoas, deverão entrar em contato com a administração para viabilizar a autorização e 
estar ciente das regras internas quanto a este tipo de atividade.  

Quem incorrer nesta cláusula, terá seu cadastro excluído definitivamente do sistema. 
 

SISTEMA FINANCEIRO 3X3 GRUPO INTELIGENTE 
 

REGIMENTO 5 – CONTA BANCÁRIA. 
Todo consumidor cadastrado deverá obrigatoriamente ter uma conta bancária (conta 

corrente ou poupança) cadastrada no seu próprio CPF. Os depósitos não poderão ser 
realizados em conta de terceiros, caso venha acontecer, o 3x3 SALES SYSTEM não se 
responsabiliza por eventuais reclamações ou problemas gerados. 

As informações bancárias podem ser substituídas pela CHAVE PIX. 
 
REGIMENTO 6 – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. 
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. O valor mínimo para solicitar o saque é de  
R$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos). 
Este valor poderá ser solicitado semanalmente até a 00:00 horas (meia noite) de domingo, 
para que na segunda ou terça feira sejam feitos os depósitos na conta informada no 
momento do cadastro.  
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LUCRANDO E CONSUMINDO 
 

REGIMENTO 7 – GERAÇÃO DE BÔNUS. 
 

As porcentagens dos bônus serão pagas da seguinte forma: Você receberá 15% dos 3 
primeiros clientes e 40% dos próximos 9 clientes. Grupo fechado com 12. 

Inicia o próximo grupo sendo os primeiros 3 clientes 15%, os próximos 9 clientes 40%. 
Nossa plataforma sempre vai se comportar desta forma.  
Parte do bônus gerado fica retido para compras e outra parte estará disponível para 

saque. 
 
Valor mínimo para compra nos três primeiros meses é de R$ 75,00. 
 

 
BÔNUS AUTOMÁTICO. 

 
 

REGIMENTO 8 - BÔNUS DAS LOJAS AUTOMÁTICO e COMPRAS PROGRAMADAS. 

 
Nossa plataforma sempre fará uma reserva de bônus para você continuar comprando sem 
ter de pagar boletos ou usar seu cartão de crédito. As reservas são garantidas da seguinte 
forma. 

1- Ao atingir o valor de bônus de R$ 303,75. Será reservado o valor de R$ 100,00 para 
compras. O saldo restante de R$ 203,75 será depositado na conta informada no 
cadastro. 

2- Ao atingir o valor de bônus de R$ 405,00. Será reservado o valor de R$ 200,00 para 
compras. O saldo restante de R$ 205,00 será depositado na conta informada no 
cadastro. 

3- Ao atingir o valor de bônus de R$ 810,00. Será reservado o valor de R$ 400,00 para 
compras. O saldo restante de R$ 410,00 será depositado na conta informada no 
cadastro. 

4- Ao atingir o valor de bônus de R$ 1.620,00. Será reservado o valor de R$ 800,00 
para compras. O saldo restante de R$ 820,00 será depositado na conta informada 
no cadastro. 

5- Ao atingir o valor de bônus de R$ 3.240,00. Será reservado o valor de R$ 1.600,00 
para compras. O saldo restante de R$ 1.640,00 será depositado na conta 
informada no cadastro. 

6- Ao atingir o valor de bônus de R$ 6.480,00. Será reservado o valor de R$ 3.200,00 
para compras. O saldo restante de R$ 3.280,00 será depositado na conta 
informada no cadastro. 
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7- Ao atingir o valor de bônus de R$ 12.960,00. Será reservado o valor de R$ 6.400,00 
para compras. O saldo restante de R$ 6.560,00 será depositado na conta 
informada no cadastro. 

8- Ao atingir o valor de bônus de R$ 25.920,00. Será reservado o valor de  
R$ 12.800,00 para compras. O saldo restante de R$ 13.120,00 será depositado na 
conta informada no cadastro. 

9- Ao atingir o valor de bônus de R$ 51.840,00. Será reservado o valor de  
R$ 25.600,00 para compras. O saldo restante de R$ 26.240,00 será depositado na 
conta informada no cadastro. 

10- Ao atingir o valor de bônus de R$ 103.680,00. Será reservado o valor de  
R$ 50,00 para compras. O saldo restante de R$ 103.630,00 será depositado na 
conta informada no cadastro. 
 

BÔNUS DAS COMPRAS MENSAIS. 
 
 

REGIMENTO 9 – COMPAS MENSAIS. 
As compras mensais, seguirão a seguinte normativa: 

R$ 75,00 em compras mensais nos primeiros 3 meses. Como CLIENTE INICIANTE, você 

deverá usar este tempo para formar 1 (um) ou mais grupos de CONSUMIDORES. 

Do 4º (quarto mês) em diante, você já deixa de ser um simples cliente e passa a ser 

um CLIENTE GRADUADO recebendo em sua casa um CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 

Sales System com saldo para gastar como quiser. 

Como CLIENTE GRADUADO, suas compras mensais seguirão as regras abaixo. 

CLIENTE GRADUADO LÍDER. R$ 100,00 - Mensais nos próximos 6 meses.  

CLIENTE GRADUADO ESTRELA. R$ 200,00 - Mensais nos próximos 12 meses.  

CLIENTE GRADUADO BRONZE. R$ 300,00 - Mensais nos próximos 12 meses.  

CLIENTE GRADUADO PRATA. R$ 400,00 - Mensais nos próximos 12 meses.  

CLIENTE GRADUADO OURO. R$ 500,00 - Mensais nos próximos 12 meses.  

CLIENTE GRADUADO DIAMANTE. R$ 600,00 - Mensais.  

 

 
NÃO SE PREOCUPE, NOSSA PLATAFORMA GERENCIA TUDO DE 

FORMA AUTOMÁTICA. 
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SALDO NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 SALES SYSTEM. 
 

REGIMENTO 10 – BÔNUS CLIENTE GRADUADO. 
O CLIENTE GRADUADO, receberá um CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 SALES SYSTEM. 

Só se torna CLIENTE GRADURADO quando: 
a) Está com a compra mensal em dia. 
b) Ter pelo menos UM GRUPO ATIVO* de clientes no nível anterior ao da GRADUAÇÃO 

PRETENDIDA. 
c) Seguindo as regras abaixo. 

*Grupo ativo, são clientes que fazem a compra mensal em dia. 
 
ATENÇÃO: Estes depósitos no seu cartão de crédito 3X3 Sales System, não são mensais, 
são pagos uma única vez, por grupo de clientes formado. 
 
EXEMPLO: Você formou um grupo cliente iniciante. Você recebe uma vez. Quando este 
mesmo grupo sair de iniciante e for para cliente líder, você recebe mais uma vez, porém 
recebe o valor do grupo de clientes líder, conforme listado abaixo. 
 
Não se preocupe com nada disso, nossa plataforma gerencia tudo de forma automática. 
 
 
PRIMEIRA GRADUAÇÃO: CLIENTE GRADUADO LÍDER.  
Tempo nesta graduação: 6 meses. 

REGRA: 
a) Ter completado 3 meses como CLIENTE INICIANTE. 
b) No 4º (quarto) mês recebe a graduação. 
c) Ter feito no 4º (quarto) mês a primeira compra no valor mínimo de R$ 100,00. 
d) Tendo pelo menos 1 (um) grupo ativo de clientes como CLIENTE INICIANTE. 
e) Estar com a compra mensal em dia. 

 
Recebe um CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 Sales System com saldo de R$ 76,50 

por grupo ATIVO de CLIENTE INICIANTE Que tiver formado. 
 
EXEMPLO: Se você tem 10 grupos de clientes iniciantes ativos, você receberá um 

cartão de crédito pré-pago com um saldo de R$ 765,00. Você poderá formar 
quantos grupos quiser. 
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SEGUNDA GRADUAÇÃO: CLIENTE GRADUADO ESTRELA.  
Tempo nesta graduação: 12 meses. 

REGRA: 
f) Ter completado 6 meses como CLIENTE GRADUADO LIDER. 
g) No 10º (décimo) mês recebe a graduação. 
h) Ter feito no 10º (décimo) mês a primeira compra no valor mínimo de R$ 200,00. 
i) Tendo pelo menos 1 (um) grupo ativo de clientes como CLIENTE GRADUADO 

LÍDER. 
j) Estar com a compra mensal em dia. 

  
Recebe um saldo no seu CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 Sales System de R$ 

175,50 por grupo ATIVO de CLIENTE INICIANTE Que tiver formado. 
 
EXEMPLO: Se você tem 10 grupos de clientes iniciantes ativos, você receberá um 

cartão de crédito pré-pago com um saldo de R$ 1.755,00. Você poderá formar 
quantos grupos quiser. 

 
 
TERCEIRA GRADUAÇÃO: CLIENTE GRADUADO BRONZE.  
Tempo nesta graduação: 12 meses. 

REGRA: 
k) Ter completado 12 meses como CLIENTE GRADUADO ESTRELA. 
l) No 23º (vigésimo terceiro) mês recebe a graduação. 
m) Ter feito no 23º (vigésimo terceiro) mês a primeira compra no valor mínimo de 

R$ 300,00. 
n) Tendo pelo menos 1 (um) grupo ativo de clientes como CLIENTE GRADUADO 

ESTRELA. 
o) Estar com a compra mensal em dia. 

  
Recebe um saldo no seu CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 Sales System de R$ 

288,00 por grupo ATIVO de CLIENTE INICIANTE Que tiver formado. 
 
EXEMPLO: Se você tem 10 grupos de clientes iniciantes ativos, você receberá um 

cartão de crédito pré-pago com um saldo de R$ 2.880,00. Você poderá formar 
quantos grupos quiser. 
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QUARTA GRADUAÇÃO: CLIENTE GRADUADO PRATA.  
Tempo nesta graduação: 12 meses. 

REGRA: 
p) Ter completado 12 meses como CLIENTE GRADUADO BRONZE. 
q) No 34º (trigésimo quarto) mês recebe a graduação. 
r) Ter feito no 34º (trigésimo quarto) mês a primeira compra no valor mínimo de R$ 

400,00. 
s) Tendo pelo menos 1 (um) grupo ativo de clientes como CLIENTE GRADUADO 

BRONZE. 
t) Estar com a compra mensal em dia. 

  
Recebe um saldo no seu CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 Sales System de R$ 

400,50 por grupo ATIVO de CLIENTE INICIANTE Que tiver formado. 
 
EXEMPLO: Se você tem 10 grupos de clientes iniciantes ativos, você receberá um 

cartão de crédito pré-pago com um saldo de R$ 4.005,00. Você poderá formar 
quantos grupos quiser. 

 
QUINTA GRADUAÇÃO: CLIENTE GRADUADO OURO.  
Tempo nesta graduação: 12 meses. 

REGRA: 
a) Ter completado 12 meses como CLIENTE GRADUADO PRATA. 
b) No 46º (quadragésimo sexto) mês recebe a graduação. 
c) Ter feito no 46º (quadragésimo sexto) mês a primeira compra no valor mínimo 

de R$ 500,00. 
d) Tendo pelo menos 1 (um) grupo ativo de clientes como CLIENTE GRADUADO 

PRATA. 
e) Estar com a compra mensal em dia. 

  
Recebe um saldo no seu CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 Sales System de R$ 

513,00 por grupo ATIVO de CLIENTE INICIANTE Que tiver formado. 
 
EXEMPLO: Se você tem 10 grupos de clientes iniciantes ativos, você receberá um 

cartão de crédito pré-pago com um saldo de R$ 5.130,00. Você poderá formar 
quantos grupos quiser. 
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SEXTA GRADUAÇÃO: CLIENTE GRADUADO DIAMANTE.  
Tempo nesta graduação: ILIMITADO. 

REGRA: 
f) Ter completado 12 meses como CLIENTE GRADUADO OURO. 
g) No 59º (quinquagésimo nono) mês recebe a graduação. 
h) Ter feito no 59º (quinquagésimo nono) mês a primeira compra no valor mínimo 

de R$ 600,00. 
i) Tendo pelo menos 1 (um) grupo ativo de clientes como CLIENTE GRADUADO 

OURO. 
j) Estar com a compra mensal em dia. 

  
Recebe um saldo no seu CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO 3X3 Sales System de R$ 

621,00 por grupo ATIVO de CLIENTE INICIANTE Que tiver formado. 
 
EXEMPLO: Se você tem 10 grupos de clientes iniciantes ativos, você receberá um 

cartão de crédito pré-pago com um saldo de R$ 6.210,00. Você poderá formar 
quantos grupos quiser. 

 
 
REGIMENTO 11 – AS COMPRAS MÍNIMAS MENSAIS DEVERÃO SER ORGANIZADAS DA 
SEGUINTE FORMA: 

1- Entre os dias 01 – 05 do mês: Antecipado. 
2- Entre os dias 06 – 10: Dentro do prazo. 
3- Entre os dias 11 – 15: Atrasado. Bloqueio de novas compras e conta e não 

poderá realizar saques.  
4- Entre os dias 11– 31: Avisos diários de exclusão da conta definitivamente. 
5- Último dia do mês: Exclusão definitiva da conta com compra em atraso.  
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SISTEMA DE ENTREGAS 3x3 SALES SYSTEM 
 

REGIMENTO 12 – POLÍTICA DE ENTREGAS. 
A 3x3 SALES SYSTEM fará as entregas da seguinte forma: toda compra realizada entre os 
dias 01 (primeiro) e 31 (último dia do mês) Será entregue entre os dias 15 (quinze) e 31 
(último dia do mês) subsequente. Você poderá acompanhar o status da sua compra em 
seu ESCRITÓRIO VIRTUAL. Isto é feito porque não trabalhamos com estoque, precisamos 
deste prazo pela melhor logística de entregas. 

• Caso falte algum produto que esteja fora do estoque, o cliente será informado o 
saldo da compra será devolvido integralmente para a escolha e compra de outro 
produto. 

• O valor mínimo de compras para entregas será de R$ 350,00. 

• Toda fraude com recebimento dos produtos será investigada, se comprovada o 
cliente terá seu cadastro EXCLUÍDO DEFINITIVAMENTE.  

• 3x3 SALES SYSTEM informará no ESCRITÓRIO VIRTUAL que a entrega foi efetuada 
e irá anexar o recibo de entrega devidamente assinado, após a entrega, o cliente 
terá o prazo de 48 horas para informar que recebeu a encomenda. O cliente 
deverá entrar em seu ESCRITÓRIO VIRTUAL e informar que a encomenda foi 
recebida com sucesso, isto servirá como COMPROVANTE DE ENTREGA. Caso o 
cliente não informe, terá sua conta pendente até que informe o recebimento. 
Nosso sistema inteligente fará o cruzamento dos recibos.  

• Em caso de troca ou devoluções efetuada por não servir ou por defeito, o cliente 
deverá devolver o produto em perfeito estado, produtos com defeitos causados 
pelo consumidor, não serão aceitos. 

• É dever do CLIENTE verificar o estado dos produtos comprados no momento da 
entrega. 

• Caso o cliente não esteja no momento da entrega, a mesma será entregue para 
um vizinho ou parente maior de idade que esteja presente no momento da 
entrega. Porém antes de efetuar a entrega para terceiros, o cliente será informado 
por telefone. 

• Caso a entrega não seja realizada por ausência do cliente no local da entrega, após 
várias tentativas de contato a mesma retornará para a base. A mesma entrega será 
realizada mais uma vez, em caso de persistir a ausência, o cliente deverá retirar a 
encomenda no CD (Centro de Distribuição) mais próximo de sua residência.  

• O endereço de entrega poderá ser no trabalho ou na residência. É dever do cliente 
preencher corretamente em seu ESCRITÓRIO VIRTUAL o endereço correto de 
entrega e o melhor horário para receber a encomenda. 

 

 



 

10 
 

 

POLÍTICA DE SUCESSÃO EM CASO DE FALESCIMENTO 
 

 
REGIMENTO 13 - EM CASO DE FALECIMENTO. 

O consumidor deverá indicar o seu SUCESSOR em caso de falecimento. Deverá 
preencher no escritório virtual as seguintes Informações:  

Informações do SUCESSOR: 
Nome, Telefone, endereço para correspondência, CPF.  
É de inteira responsabilidade única e intransferível do sucessor, requerer a 
transferência da conta. Para isso, o mesmo deverá fazer upload do atestado de Óbito, 
de todos os documentos pessoais exigidos no momento da SUCESSÃO. entrar em 
contato com a administração da 3x3 SALES SYSTEM, ANTES que a conta seja excluída 
por inatividade e falta de compras. Ou seja, antes do VENCIMENTO DA PRÓXIMA 
MENSALIDADE. Ao assumir o lugar do falecido, o sucessor deverá seguir todas as regras 
listadas e efetuar todas as compras dentro do prazo. 

Não será possível reverter a exclusão da conta caso o tempo tenha excedido. 
 

 
EXCLUSÃO DA SOCIEDADE DE CONSUMIDORES 3X3 SALES 

SYSTEM 
 

REGIMENTO 14 - EXCLUSÃO DA PLATAFORMA 
A 3x3 SALES SYSTEM reserva-se no direito de aceitar ou não, qualquer cliente sem 
qualquer explicação do motivo. Também se reserva no direito de excluir qualquer 
cliente que efetue a quebra de conduta ao participar de nossa plataforma, incluindo 
calúnia e difamação do sistema, liderança e organizadores ou processos jurídicos.  
Toda e qualquer reclamação, sugestão ou necessidade deverá ser feita nos canais 
oficiais da empresa para que possa ser sanada. Fazê-los em mídias sociais ou outros 
canais pode ser considerado quebra de conduta, podendo gerar exclusão definitiva 
da plataforma. 
CASO DE EXCLUSÃO DEFINITIVA PELO CPF CADASTRADO: 

• Quebra de conduta. 

• Fraudes ou tentativas de fraudes comprovadas. 

• Processos jurídicos contra a empresa e seus organizadores. 

• Calúnia e difamação da empresa, liderança e organizadores. 

• O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato. 

• Difamação, calúnia ou qualquer tipo de reclamação da empresa nas REDES 
SOCIAIS. 

• Outros procedimentos considerados pelos organizadores como quebra de  
conduta. 
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• Fraudes comprovadas pelo SISTEMA DE ENTREGAS. 
CASO DE EXCLUSÃO DA CONTA, NÃO DO CONSUMIDOR. 

• Abandono da conta e descumprimento da recompra no tempo estipulado. 

• Outros procedimentos considerados pelos organizadores como motivo de 
exclusão. 

No caso da conta excluída, todos os clientes diretos serão alocados automaticamente 
para a linha ascendente direta. Exemplo: O Paulo convidou o João. João foi excluído da 
plataforma. O João tem um grupo de 9 clientes diretos. TODOS OS CLIENTES do João 
automaticamente passarão a gerar comissões para o PAULO. A plataforma informará 
IMEDIATAMENTE aos consumidores que o João foi excluído da plataforma, e que o novo 
líder direto é o Paulo. 
 

 
DESISTÊNCIA DO SISTEMA 3X3 SALES SYSTEM 

 

REGIMENTO 15 – DESISTÊNCIA POR VONTADE PRÓPRIA. 
Qualquer participante tem o direito de deixar de participar do sistema a qualquer 

momento sem que tal ato gere qualquer ônus financeiro ou coloque seu nome em algum 
órgão de proteção ao crédito. Ao fazer esta ação, o consumidor está ciente de que perderá 
todos os seus consumidores cadastrados e comissões presentes e futuras.  

 
 

REGIMENTO 16 - CADASTROS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS. 
Todo cadastro GRATUITO será feito através de um link do indicador. As informações 

que serão solicitadas para o cadastro são: Nome completo, e-mail, telefone. 
Outras informações necessárias deverão ser preenchidas dentro da plataforma, no seu 
escritório virtual. 
Os links serão gratuitos, gerados automaticamente pela nossa plataforma. 
 
 

REGIMENTO 17 - NOSSAS LOJAS 
Os produtos vendidos em nossa plataforma se dividem nas seguintes categorias: 
LOJA 1: Livros Digitais. 
LOJA 2: Cursos Online. 
LOJA 3: Produtos Naturais. 
LOJA 4: Supermercado. 
LOJA 5: Celulares. 
LOJA 6: Informática. 
LOJA 7: Roupas 
LOJA 8: Viagens e Turismo. 
LOJA 9: Utilidades Domésticas. 
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LOJA 10: Colchões Terapêuticos. 
 
REGIMENTO 18 - TROCA DE INDICADOR 

O CONSUMIDOR não poderá em hipótese alguma trocar seu indicador. 
 

REGIMENTO 19 - ALTERAÇÕES DO FUNCIONAMENTO. 
3x3 SALES SYSTEM reserva-se no direito de alterar, substituir as regras gerais sem 
qualquer aviso prévio, porém ao fazê-lo, o cliente será informado. 
 

REGIMENTO 20 - STATUS. 
STATUS ATIVO: É quando se cadastra e está em dia com todas as regras da plataforma. 
STATUS PENDENTE: É quando existem pendencias a serem resolvidas, como por exemplo: 
Compras mensais atrasadas ou que deixou de seguir alguma regra da plataforma. Não 
poderá realizar saques até resolver a pendência. 


