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Estrada de Belém, 1164 - Campo Grande            

Recife - PE      CEP: 52031-000 

Fone: 3241 - 6330 

www.cjc.com.br       cjc@cjc.com.br 

Contrato para Prestação de Serviços Educacionais, integrante do 
Requerimento de Matrícula.  

         Os signatários adiante qualificados firmam o presente Contrato para Prestação de 
Serviços Educacionais,  nos termos da legislação (vigente) que regula a matéria, com vigência 
improrrogável para o ano letivo de 2021, valendo de logo, como Título Executivo Extrajudicial, nos 
termos do Código de Processo Civil atual  

 

1 - DAS PARTES E SUAS QUALIFICAÇÕES  

Cláusula Primeira: Como Contratante, __________________________________________ 
__________________, com nacionalidade _________________, natural de _________________, 
estado civil _________________, profissão ______________________, portador da Cédula de 
Identidade n° _______________, expedida pelo(a) _____, em ___________, com inscrição no 
CPF(MF) n°__________________, residência _________________________ 
________________________________________  nº ______, bairro __________________, na 
cidade ________________, Cep. ______________, telefone residencial _______________, 
comercial ____________________, celular ____________________, e-mail: 
____________________________ 

Cláusula Segunda: Como Contratado, o COLÉGIO JESUS CRUCIFICADO LTDA., com 
Sede na  Estrada  de  Belém, 1164,  no bairro de Campo  Grande,  Cidade do Recife,  neste 
Estado, com CNPJ (MF) Nº  08.033.334/0001-73,  aqui 
presente,  por  sua  Representante  Legal  ao  final assinada.  

 

2 - DA EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE, VALIDADE DAS DECLARAÇÕES 
PRESTADAS E PENALIDADE POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS  

Cláusula Terceira: O Contratante obriga-se por si e seus sucessores, por todos os débitos 
originários deste contrato, declarando de logo, serem verídicas todas as informações prestadas 
aqui e no requerimento de matrícula, verdadeiras e reconhecíveis as assinaturas e rubricas postas, 
sob pena do pagamento antecipado de todas as parcelas vencidas e vincendas, e a consequente 
rescisão do contrato assinalado por este Instrumento Contratual, o que eximirá o Contratado da 
obrigação de prestar os serviços aqui acordados, podendo este último impetrar todas as ações 
administrativas e judiciais cabíveis.  

 

3 - OBJETO DO CONTRATO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

         Cláusula Quarta: Este contrato tem como objeto a Prestação de Serviços Educacionais 
pelo Contratado, no ano letivo de 2021, ao aluno beneficiário ____________________________ 
_________________, matriculado no ________________ do turno da _________________ deste 
estabelecimento de ensino, em conformidade com o previsto na Legislação de Ensino e no 
Regimento Escolar. 

http://www.cjc.com.br/


2 

 

         § 1º Como serviços mencionados nesta cláusula se entendem os obrigatoriamente 
prestados a toda turma ou série, coletivamente, não incluídos os facultativos ou de caráter 
individual ou de grupo.  

         § 2º O aluno beneficiário estará sujeito às normas do Regimento Escolar, à disposição do 
CONTRATANTE, cujas determinações integram o presente Instrumento para aplicação subsidiária 
em casos omissos.  

         § 3º Não estão inclusos neste Contrato os serviços especiais de recuperação, reforço, 
dependência, adaptação, reciclagem, disciplinas isoladas, segunda chamada, exames especiais, 
esportes, outras modalidades de serviços educacionais opcionais ou facultativos, fornecimento de 
segundas vias de documentos, transporte escolar, bem como uniforme, merenda e material 
didático de uso individual e obrigatório, que poderão ser objeto de ajuste à parte.  

         Cláusula Quinta: As aulas serão ministradas nas salas ou locais apropriados que a 
CONTRATADA indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo programático e da técnica 
pedagógica que se fizerem necessários. Em situações excepcionais, como no caso de calamidade 
pública decorrente de emergência na área de saúde e, de forma temporária e com indicação das 
autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, as aulas poderão ser ministradas utilizando 
ferramentas virtuais. 

§  1º Fica ciente o CONTRATANTE que em caso de decretação de estado de calamidade 
pública reconhecido pelos órgãos governamentais ou alguma situação excepcional que resulte em 
suspensão das aulas e atividades escolares de forma presencial, poderá a CONTRATADA, 
unilateralmente, impor a sua metodologia de ensino de maneira remota, através de recursos 
tecnológicos em substituição às aulas presenciais, sob supervisão da direção e coordenação 
escolar. As aulas poderão ser síncronas (em tempo real) ou assíncronas (sem interação em tempo 
real), respeitando os conteúdos programados, conforme o Plano Escolar, nos termos da Lei 
Federal de nº 14.040/2020, regulamentações do Conselho Nacional de Educação e do Ministério 
da Educação. 

§ 2º Fica ciente o CONTRATANTE que não havendo impedimento das instituições sanitárias 
e governamentais para a realização de ensino presencial, o CONTRATANTE poderá optar pela 
modalidade de ensino remoto ou presencial, sendo de sua responsabilidade comunicar à instituição 
de ensino a sua preferência com antecedência prévia, submetendo-se às orientações das 
autoridades sanitárias e condições de segurança a serem apuradas e executadas pela 
CONTRATADA. 

§3º Fica ciente o CONTRATANTE de que na modalidade de ensino presencial, poderá haver 
limitação com relação à quantidade de alunos por turma, inclusive, sendo possível, caso 
necessário, ser imposto o revezamento entre os alunos da mesma turma nas modalidades de 
ensino presencial e remota. 

§ 4º  É de inteira responsabilidade da CONTRATANTE informar à CONTRATADA sobre 
eventuais sintomas da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, em especial, deverá observar o 
isolamento social nos casos necessários, além disso, a CONTRATADA se compromete a respeitar 
as medidas de segurança determinadas pelos órgãos da saúde com o intuito de conter e não 
disseminar o novo coronavírus.  

§ 5º Na modalidade de ensino à distância, o CONTRATANTE se responsabilizará em 
possuir equipamentos e softwares com acesso à Internet (computador, “tablet”, “smartphone”, 
dentre outros) que contenham configuração básica para reprodução de áudio e vídeo online, 
ficando ciente o CONTRATANTE que a instituição de ensino não se responsabilizará por eventuais 
falhas de reprodução das aulas em razão de não observância do CONTRATANTE aos requisitos 
técnicos necessários. 
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§ 6º Na modalidade de ensino à distância, a CONTRATADA não garante, sob nenhuma 
hipótese, que os sistemas de conexão com os serviços (via telefônica, via cabo, ou qualquer outro) 
estejam livres de possíveis falhas ou interrupções, não se responsabilizando pela qualidade da 
rede utilizada para acesso ao serviço, vez que esta é mantida por terceiros, que não a 
CONTRATADA, e, portanto, foge do seu controle, diligência, e responsabilidade. 

§ 7º Na modalidade de ensino à distância, o CONTRATANTE, não poderá reproduzir, sob 
qualquer forma ou meio, o material da aula, sob pena de responder, civil e criminalmente, perante 
CONTRATADA e a terceiros, nos termos das Leis n° 9.609 e n° 9.610, ambas de 1998, por 
violação da propriedade intelectual, devendo o uso deste ser feito exclusivamente em âmbito 
privado, pelo CONTRATANTE. 

§ 8º Na modalidade de ensino à distância, o CONTRATANTE deverá seguir os padrões de 
conduta estabelecidos e vigentes na Internet, abstendo-se de: (i) violar a privacidade de outros 
usuários; (ii) permitir que outras pessoas utilizem seu acesso ao ambiente virtual (iii) utilizar 
qualquer técnica de invasão ao site que viole a segurança do ambiente de treinamento e de sites 
relacionados; (iv) agir conscientemente para destruir ou modificar arquivos ou programas do 
ambiente de ensino; (v) utilizar os nomes e e-mails dos participantes para fins comerciais; (vi) 
enviar mensagens que possam ser consideradas obscenas e fora dos padrões éticos e de bons 
costumes. 

§ 9º Fica ciente o CONTRATANTE que a atividade de educação está vinculada diretamente 
às normas e diretrizes exaradas pelo Poder Público e que eventuais alterações na forma, prazo, 
conteúdo ou carga horária mínima, não serão entendidas como alteração unilateral do contrato. 

         Cláusula Sexta: O CONTRATANTE autoriza o uso da sua imagem e voz durante as 
atividades desenvolvidas através das aulas remotas, bem como de sua participação em outras 
atividades pedagógicas não presenciais, por meio tecnológico, junto à escola. 

§ 1º As imagens captadas durante o desenvolvimento das atividades remotas, são de 
exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE, inclusive, as imagens que não tenham conteúdo 
pedagógico e que possam caracterizar crimes digitais.  

Cláusula Sétima: É de inteira responsabilidade do CONTRATADO o planejamento e a 
prestação de serviços de ensino, no que se refere a elaboração do calendário de avaliação de 
aproveitamento, fixação de carga horária, designação de professores, orientação didática-
pedagógica, além de outras providências que o processo educacional exigir. 

 

4 - DO VALOR DO CONTRATO E CONSEQUÊNCIAS PELO INADIMPLEMENTO 

         Cláusula Oitava: Pela prestação dos serviços educacionais referidos neste contrato, o 
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a Anuidade Escolar dividida em 12 (doze) parcelas 
iguais, conforme definido abaixo:  

  
ANUIDADE 

12 PARCELAS DE: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental R$ 10.080,00 R$ 840,00 
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          § 1º O valor da anuidade escolar foi calculado de acordo com a incidência, ponderada dos 
custos e o aprimoramento do projeto pedagógico da escola, como previsto na Lei Federal de n° 
9.870, de 23 de novembro de 1999 e demais normas aplicáveis à mesma. 

          § 2° O CONTRATADO, por liberalidade, poderá conceder descontos sem que isso importe 
em modificação contratual, conforme o vencimento das parcelas, devidamente estipulada acima, 
salvaguardando que os valores ou percentuais de desconto deixarão de ser aplicados caso o 
CONTRATANTE não efetue os pagamentos até data de seu respectivo vencimento. 

 §  3º Fica ciente a CONTRATADA que não haverá diferenciação no valor da anuidade 
escolar entre as modalidades de ensino remoto e presencial, ainda que as instituições sanitárias e 
governamentais imponham a obrigatoriedade de suspensão das aulas presenciais. 

         §  4º  Para assegurar o princípio do equilíbrio contratual, a prestação dos serviços com 
eficiência e qualidade e as condições mínimas indispensáveis ao fiel cumprimento de todos os 
serviços aqui pactuados, as partes se comprometem a aderirem a eventuais correções nos valores 
restantes das parcelas que compõem a anuidade, objeto deste contrato, desde que permitidas por 
norma legal posterior ao advento da assinatura deste, que tenha por objeto corrigir impacto 
inflacionário futuro ou desequilíbrio econômico-financeiro cuja causa não seja dada pelo 
CONTRATADO. 

         §  5º A primeira parcela será paga no ato da matrícula, como sinal e princípio de pagamento, 
sendo condição para concretização e celebração deste Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais para o ano letivo de 2021. Em caso de desistência do CONTRATANTE antes do 
início das aulas, será cobrada multa rescisória no percentual de 20% (vinte por cento) a ser 
descontado do valor da matrícula. Caso a desistência seja manifestada após o início das aulas, a 
multa contratual será de 100% (cem por cento).  

         §  6º  As demais parcelas, com vencimento no dia 1º de cada mês, serão pagas até o dia 05 
de cada mês, sem acréscimo de correção, multa e juros. Vencendo a segunda parcela, em 01 de 
fevereiro, a terceira em 01 de março, e assim sucessivamente, até a última parcela, com 
vencimento em 01 de dezembro, todas, do ano de 2021.  

§  7º  O pagamento da 1ª parcela, quando efetivado em cheque e por ocasião da sua 
compensação não estiver provido de fundos, ensejará a rescisão deste Contrato, desobrigando de 
logo o CONTRATADO, que terá direito a ação de perdas e danos contra o CONTRATANTE.  

§ 8º Por atraso no pagamento de quaisquer parcelas, o CONTRATANTE pagará os valores 
desta(s) corrigidos monetariamente, acrescido(s) de 2% a título de multa mais juros moratórios de 
1% ao mês.  

         Cláusula Nona: Havendo atraso de pagamento, fica facultado ao CONTRATADO, a 
execução judicial do presente Contrato, independente de aviso ou quaisquer  tipos de notificações. 

          § 1º A critério do CONTRATADO, poderá este, por inadimplemento do CONTRATANTE, 
antes ou depois da propositura de qualquer ação judicial, inscrever o nome do CONTRATANTE 
nos bancos de dados do SERASA ou SPC, bem como protestar em Cartório próprio o presente 
contrato representado por este Instrumento ou quaisquer Cheques ou Notas Promissórias emitidos 
em decorrência deste, independente do lapso temporal prescrito nesta cláusula.  

         § 2º Constitui obrigação do CONTRATANTE, quando inadimplente e solicitado pelo 
CONTRATADO, assinar Contrato de Confissão de Dívidas referentes a parcelas e ou outros 
valores devidos e não pagos, não podendo nada requerer nem exigir, antes do cumprimento desta 
obrigação.  
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         Cláusula Décima: Os débitos originados deste contrato, se, referentes às parcelas mensais 
da anuidade aqui estabelecida, quando pagos em ano posterior ao da vigência deste, serão 
convertidos mês a mês para os valores das parcelas mensais da época do pagamento ou do 
ingresso da Ação Executiva, de Cobrança ou Monitória, com seus respectivos acréscimos 
conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais vigente no tempo do pagamento ou 
da propositura da ação. 

   Cláusula Décima Primeira: É facultado ao CONTRATADO, para as ações impetradas em 
juízo, originárias deste Contrato, utilizar-se de profissionais jurídicos legalmente habilitados, caso 
em que o CONTRATANTE inadimplente responderá pelos honorários advocatícios à base de 20% 
(vinte por cento) do valor executado ou da condenação e pelas custas processuais, além de outras 
despesas necessárias e comprovadas para atingir-se a finalidade da ação proposta.  

Cláusula Décima Segunda: Em caso de discussão judicial, no todo ou em parte, sobre os 
valores, condições e determinações constantes deste instrumento, o CONTRATANTE continuará 
pagando os valores nele estabelecidos, até a decisão final.  

 

5 - DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Cláusula Décima Terceira: O CONTRATANTE, na qualidade de TITULAR dos dados 
pessoais, ao assinar o presente instrumento contratual, autoriza a  CONTRATADA, na qualidade 
de CONTROLADORA, o compartilhamento dos seus dados pessoais, inclusive, aqueles 
considerados como sensíveis, bem como do aluno que for de sua responsabilidade para 
plataformas digitais, visando o aperfeiçoamento do serviço educacional e para serviços como: 
agenda digital, comunicados, eventos internos e externos, atividades diárias, cardápio, ficha 
médica/medicação e para prestadoras de serviço extracurriculares como excursões e passeios.  

§1º Fica ciente o CONTRATANTE que os dados serão mantidos e armazenados pela 
instituição de ensino ou por empresa contratada especialmente para esse fim, e, enquanto forem 
necessárias para atingir suas finalidades.  

§2º Fica ciente o CONTRATANTE que os dados coletados poderão ser utilizados para 
compartilhamento às autoridades administrativas e judiciais no âmbito de suas competências com 
base no estrito cumprimento do dever legal, bem como com os órgãos de proteção ao crédito e 
empresa especializada em cobrança de débitos a fim de garantir o fiel cumprimento deste contrato. 

§3º Fica ciente o CONTRATANTE que todos os dados pessoais coletados, inclusive, os 
dados sensíveis, serão apenas os estritamente necessários para alcançar a finalidade deste 
contrato e garantir a qualidade do serviço a ser prestado. 

§4º O CONTRATANTE autoriza o compartilhamento de seus dados para os fins 
descritos nesta cláusula com terceiros legalmente legítimos para defender os interesses da 
CONTRATADA perante órgãos jurídicos e administrativos. 

§5º O CONTRATANTE possui tempo determinado de 05 (cinco) anos após o término do 
contrato para solicitar acesso aos próprios dados armazenados, podendo também solicitar a 
exclusão de dados que foram previamente coletados com seu consentimento. 

Cláusula Décima Quarta O CONTRATANTE, autoriza, neste mesmo ato, a guarda dos 
documentos pessoais por parte da CONTRATADA a fim de que ela cumpra com o determinado nas 
demais normas que regulam o presente contrato, bem como para o cumprimento da obrigação 
legal nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados. 
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Parágrafo único Rescindido o contrato, os dados pessoais coletados serão 
armazenados pelo tempo determinado na Cláusula Décima Segunda, §5º, Passado o termo de 
guarda pertinente, a CONTRATADA se compromete a efetuar o descarte dos dados 
adequadamente, de acordo com os métodos tecnológicos condizentes e vigentes à época do 
descarte. 

Cláusula Décima Quinta: Fica ciente o CONTRATANTE de que apesar da instituição 
de ensino adotar as melhores práticas relativas à segurança, os bancos de dados são suscetíveis 
de falhas operacionais, vírus, invasões e outros ilícitos praticados por terceiros, hipóteses nas 
quais não será atribuído ao CONTRATADO o dever de indenizar. 

 

6 - DAS CLÁUSULAS GERAIS  

Cláusula Décima Sexta: O CONTRATADO não se obrigará a conceder descontos a irmãos 
de alunos ou qualquer outro parente.  

         Cláusula Décima Sétima: O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das 
partes, aplicando-se a ele o previsto no Código Civil Brasileiro, desde que para tanto, não afronte 
conteúdo legal específico.  

         § 1º Havendo a rescisão, o CONTRATADO expedirá a declaração provisória de 
transferência com validade de 60 (sessenta) dias, e, posteriormente, o histórico escolar, desde que 
o requerimento de matrícula e a documentação estejam na secretaria da escola, sem erros ou 
omissões e completos, garantindo-se a quitação de eventuais débitos, conforme as normas aqui 
estabelecidas.  

         § 2º Por inadimplência, não será renovada a matrícula do aluno  para  o  período letivo 
seguinte.  

Cláusula Décima Oitava: A transferência ou a desistência da matrícula serão concedidas, 
quando requeridas, por escrito, não desobrigando o CONTRATANTE da obrigação de quitar 
débitos até a data da apresentação do requerimento ou na impossibilidade de assim o fazer, 
assinar o respectivo Contrato de Confissão de Dívidas.  

         Cláusula Décima Nona: O CONTRATADO se reserva ao direito de cancelar o Contrato e a 
Matrícula, e de não firmá-la para o período seguinte, expedindo a transferência do aluno, em razão 
de prática de atos de indisciplina ou outros atos graves incompatíveis com o Regimento da 
Instituição Escolar, a critério e avaliação da direção e coordenação pedagógica do Colégio, bem 
como no caso de divergência ou conflito entre os contratantes.          

Cláusula Décima Vigésima: O Contrato representado por este Instrumento será válido para 
a Prestação de Serviços Educacionais por todo ano letivo de 2021, extinguindo-se em 31 de 
dezembro deste mesmo ano, em caráter improrrogável. 

          Cláusula Vigésima Primeira: O CONTRATADO fica autorizado sem quaisquer ônus para o 
CONTRATANTE e ou BENEFICIÁRIO, a utilizar-se da imagem e do nome do aluno para fins 
exclusivos de divulgação do CONTRATADO e de suas atividades, podendo para tanto reproduzi-la 
ou divulgá-la junto a internet, jornais, revistas, folders, panfletos, cartazes, faixas, rádios, 
televisões, outdoors, outbus, banners, bandeirolas e outros meios de comunicação pública e 
privada, interna e externa.  

Cláusula Vigésima Segunda: Fica ciente o CONTRATANTE que a não entrega dos 
documentos necessários para a matrícula no prazo de 30 (trinta) dias, se este não for superior ao 
início das aulas, implicará a rescisão do presente contrato por culpa do CONTRATANTE. 
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         Cláusula Vigésima Terceira: Havendo mudança de endereço do Contratante, ficará este 
obrigado a comunicar o fato ao Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

Cláusula Vigésima Quarta: Mesmo que o CONTRATANTE seja um terceiro, os pais do 
aluno beneficiário, cujos nomes, qualificações e assinaturas constam no requerimento de 
matrícula que é parte integrante deste Instrumento Contratual, são doravante coobrigados por 
todos os termos e valores originários deste Instrumento, de tudo tendo ciência, não podendo 
eximir-se em nada.  

§ 1º Para os fins deste contrato, entende-se como “CONTRATANTE” o responsável legal 
e/ou financeiro do aluno, assim como o próprio estudante. 

Cláusula Vigésima Quinta: O CONTRATANTE ou os pais, quando aquele for um terceiro, 
responderão por todos os danos causados pelo aluno beneficiário ao patrimônio físico do 
CONTRATADO, tais como danificações em: paredes, carteiras escolares, bureaux, máquinas, 
equipamentos, instalações elétricas, sanitárias, luminárias, móveis e utensílios; durante a vigência 
deste Contrato. 

Cláusula Vigésima Sexta: Fica ciente o CONTRATANTE que a instituição de ensino 
CONTRATADA não possui dever de guarda sobre os objetos pessoais (celular, “tablet”, 
computador, joias, bolsas, dentre outros) levados para a escola, logo, não se responsabilizará por 
perdas ou danos causados aos objetos pessoais de qualquer natureza. 

 

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Cláusula Vigésima Sétima: O CONTRATANTE e coobrigados na forma da cláusula 
vigésima primeira reconhecem expressamente esse Instrumento Contratual e as Notas 
Promissórias e Cheques que em função dele forem emitidos, como Títulos Executivos 
Extrajudiciais, nos termos do art. 784, incs. I, III, IV e § 1º do CPC, hábeis, portanto, à utilização 
pelo Contratado em Processo de Execução, para o recebimento de quaisquer parcelas ou valores 
vencidos e não pagos pelo Contratante e demais coobrigados nos termos deste Contrato.  

Cláusula Vigésima Oitava: A tolerância de uma parte com a outra, relativamente ao 
descumprimento ou cumprimento retardado de quaisquer das obrigações assumidas neste 
Contrato, não implicará em novação e nem renúncia a qualquer direito, sendo considerada mera 
liberalidade da parte, que poderá exigir da outra a qualquer tempo, o fiel, cabal e integral 
cumprimento de suas obrigações.  

Cláusula Vigésima Nona: O CONTRATANTE, fornecerá no ato da assinatura deste 
Instrumento Contratual, o nome do Cartório em que sua assinatura será reconhecida.  

Cláusula Trigésima: Fica eleito o foro da cidade do Recife, para dirimir quaisquer dúvidas 
ou litígios relativos ao presente Contrato.  

E, por estarem assim, justas e contratadas, fizeram o presente Instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, o qual lido e achado conforme, assinam juntas com (02) duas 
testemunhas que a tudo estiveram presentes, para que possa surtir seus efeitos legais, ficando 
uma via para cada uma das partes. 

 

Recife, ______ de ___________________ de 20___  

Ass.:__________________________________________   
                               Contratante   
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Nome do Cartório para reconhecimento da assinatura 

______________________________________________ 

Ass.:__________________________________________   
                         

Contratado:  COLÉGIO JESUS CRUCIFICADO LTDA. 

  

Testemunhas: 

Assinatura:  

_______________________________________ 

Nome:__________________________________ 

Cédula de Identidade n° ___________________ 

CPF(MF) n° ____________________________ 

Assinatura:  

_______________________________________ 

Nome:_________________________________ 

 Cédula de Identidade n° __________________ 

 CPF(MF) n° ____________________________ 

  

 
  


