
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  

1. PARTES 
1.1. SELETHA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, mantenedora da Nilton Travesso Oficina de 

Atores, doravante denominada ESCOLA. 
1.2. O requerente acima identificado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. 

 
2. OBJETO 
2.1. A NILTON TRAVESSO OFICINA DE ATORES ministrará ao CONTRATANTE seus serviços 

educacionais para o CURSO “SOLOS, À DISTÂNCIA” de 23/06/2020 até 30/07/2020 de acordo com seu 

planejamento pedagógico e educacional.  
2.2. O presente contrato tem por objeto um único curso e, havendo interesse do CONTRATANTE em 

adquirir outros cursos, deverá ser celebrado novo instrumento com a escola. 
 

3. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. Pelos serviços, objeto deste contrato, ou seja, para a aquisição de um único curso indicado na cláusula 

2.1., o CONTRATANTE deverá pagar a NILTON TRAVESSO OFICINA DE ATORES os seguintes 

valores: 
VALOR TOTAL: R$ 408,00 À VISTA ou R$ 510,00 PARCELADO 
3.2 O curso pode ser parcelado em até 3 parcelas no valor de R$ 170,00 sendo a primeira com vencimento 

em 10/06 e as demais com vencimento em: 10/07 e 10/08 respectivamente. 
Forma de Pagamento: Boletos bancário enviado via e-mail. 
 3.3 Os valores ora acordados não serão alterados em nenhuma hipótese, durante toda a vigência deste 

contrato. Em caso de o CONTRATANTE optar por uma nova turma e turno ao decorrer do semestre letivo 
descrito na cláusula 2.1 o valor de pagamento permanecerá o acordado na cláusula 3.1 do presente contrato. 

 
4. ATRASO E INADIMPLEMENTO 
4.1. Ao optar pelo pagamento parcelado, e havendo atraso, independentemente de qualquer notificação 

prévia judicial ou extrajudicial, o CONTRATANTE ficará constituído em mora pela simples 

inadimplência, nos termos do art. 397, Código Civil Brasileiro, sendo seu débito dívida líquida e certa, 

cobrável pela via executiva. O recebimento do valor atrasado sofrerá os seguintes acréscimos: 
4.1.1. Correção monetária desde a data do vencimento até a data do pagamento, pela “Tabela Prática para 

Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais”. Divulgada periodicamente pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. 

4.1.2. Multa moratória de 2% (dois por cento); 

4.1.3. Juros fixados segundo a taxa em vigor para mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 

Nacional, assegurando o piso de 1% (um por cento) ao mês, ou por fração de dias inferior ao mês.   
4.1.4 Honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total do mesmo débito corrigido;  
4.1.5 Perda dos descontos concedidos no mês em questão, se houver. 

 

5. PRAZO E RESCISÃO 
5.1. Este contrato, vigente até o final do período estabelecido para o curso contratado, poderá ser rescindido, 

a qualquer momento, nas seguintes hipóteses: 
   5.1.1. Pelo CONTRATANTE, ou seu responsável, mediante aviso formal e assinatura de termo de rescisão 

junto à ESCOLA, hipótese em que pagará as parcelas vencidas e a vencer até o mês vigente do 

desligamento do curso e taxa de cancelamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Na hipótese de o 

CONTRATANTE efetuar o pagamento à vista o valor não será reembolsado.  
PARÁGRAFO ÚNICO: O simples fato do CONTRATANTE, deixar de frequentar as aulas do curso, 

não caracteriza a desistência do mesmo. Enquanto não for apresentada a desistência formalmente e o termo 

de rescisão não for assinado por ambas às partes, o CONTRATANTE continuará matriculado.  
5.1.2. Em caso de atraso no pagamento de cada parcela e não havendo o reembolso referente aos mesmos, 

fica ciente o CONTRATANTE de que a ocorrência poderá ser levada à registro em CADASTRO DE 

CONSUMIDOR, previsto na seção VI, do capítulo V, do Código de Defesa do Consumidor, em até 10 

(dez) dias após o vencimento. Nesse caso, a ESCOLA, poderá utilizar-se dos serviços de empresas 
especializadas para efetuar cobrança por via administrativa, cabendo ao contratante, arcar com as despesas 

recorrentes. Além disso, a escola poderá levar esse contrato a protesto, com o consequente registro no 

Serviço Central de Proteção ao Crédito, além de utilizar-se dos recursos judiciais de cobrança, em 

conformidade com as normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 

5.2. A ESCOLA se reserva o direito de não formar turma e um curso em determinado turno caso o número 

de matriculados seja inferior a 80% (oitenta por cento) do número de vagas oferecidas para o curso, turma 



e sala. Nesse caso o CONTRATANTE poderá ser transferido para o mesmo curso em outro período ou 

semestre com vagas disponíveis, ou ainda solicitar a devolução das quantias pagas. 
5.2.1. A ESCOLA, ao seu critério, poderá efetuar redistribuição das turmas que, eventualmente, sofrerem 

redução do número total de matrículas, ou transferir o CONTRATANTE de um para o outro. 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1. Somente após a conclusão de no mínimo 75% da carga horária total de cada disciplina do curso 

indicado no início do contrato, aproveitamento igual ou superior à média disciplinar estabelecida pela 

Coordenadoria de Cursos da ESCOLA e mediante pagamento das mensalidades específicas de serviço e 

eventuais taxas extras, o CONTRATANTE poderá solicitar o Certificado de Conclusão emitido pela 

ESCOLA. 
6.2. O curso será ministrado remotamente e de forma on-line, sempre nos dias e horários previamente 

informados antes do ato da matrícula.  
6.3. Este contrato é firmado com base no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do Consumidor. 
6.4. É de inteira responsabilidade da ESCOLA o planejamento e a prestação de serviços objeto deste 

contrato, no que se refere à designação de professores, orientação didático – pedagógica e educacional, 

fixação de carga horária, além de outras providências que as atividades docentes exigirem, obedecendo ao 

seu exclusivo critério, sem interpelação do CONTRATANTE. 
6.10. O presente contrato obriga a herdeiros e sucessores. 
6.11. Fica eleito o foro central da comarca da capital de São Paulo, SP, para dirimir as questões inerentes 

ao presente contrato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


