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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Pelo presente instrumento 
particular de contrato de prestação de serviços de cursos de linguagem corporal 
que assim celebram entre si o Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal - 
EI, empresa nacional inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ de número 
12.322.406/0001-70, com sede legal no SCN Quadra 2 Bloco D Loja 310, Asa 
Norte, Brasília - DF, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, e de 
outro lado o(a) aluno(a) ______________________________________, CPF 
_____________, doravante denominado(a) de CONTRATANTE, têm entre si 
justo e avençado o quanto segue:  

Cláusula 1ª – Do Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviços de cursos ou seminário ministrado presencialmente, oferecido e 
ministrado pela CONTRATADA, optado pelo(a) CONTRATANTE no ato da 
matricula on-line.  

Cláusula 2ª – Do Preço: O pagamento do valor de R$ _________, referente ao 
curso optado pelo(a) CONTRATANTE, deverá ser efetuado conforme descrito a 
seguir:.  

Parágrafo Primeiro: O pagamento deverá ser efetuado à vista, conforme opção do 
(a) CONTRATANTE. O pagamento à vista deverá ser efetuado por meio de 
cartão de crédito, débito, boleto ou transferência bancária.  

Parágrafo Segundo: Considerando que a CONTRATADA se obriga a garantir 
vaga no curso para o (a) CONTRATANTE, o não comparecimento deste às 
aulas, em nenhuma hipótese o (a) exonera da obrigação de efetuar o pagamento 
integral das parcelas do preço.  

Clausula 3ª – Do Preenchimento das Vagas: As turmas terão um limite máximo 
de vagas, que serão preenchidas obedecendo à ordem de inscrição, e não serão 
excedidas sob hipótese alguma.  

Cláusula 4ª – Do Cancelamento: Fica reservado ao (à) CONTRATANTE o 
direito de cancelar a presente avença no prazo máximo de 10 (dez) dias após o 
ato de inscrição, ficando ressalvado a CONTRATADA o direito de cobrar ou 
reter do pagamento efetuado pelo (a) CONTRATANTE, conforme os prazos 
abaixo discriminados:  

- Devolução de apenas 50% do valor já pago caso a desistência seja comunicada 
por escrito entre 5 (cinco) e 9 (nove) dias de antecedência do curso;  

- Não há devolução do valor já pago caso a desistência seja comunicada por 
escrito até 4 (quatro) dias e a data do curso.  
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Parágrafo Primeiro: Caso o contratante deseje transferir sua inscrição para curso 
de mesmo valor em data e/ou cidade distintas, a comunicação do fato deve se dar 
por escrito (email) no prazo de máximo 3 (três) dias antes do início das aulas.  

Parágrafo Segundo: O custo da primeira devolução de pagamento realizado por 
motivo de cancelamento será coberto pela CONTRATADA. Caso o contratante 
matricule-se novamente para a mesma turma e venha realizar novo 
cancelamento, será cobada uma taxa de R$ 20,00 por devolução. 

Cláusula 5ª – Do Cancelamento/Adiamento da Turma: A CONTRATADA 
poderá cancelar ou adiar o curso mediante o aviso ao(a) CONTRATANTE com 4 
(quatro) dias de antecedência, com devolução de todo o valor já pago pelo(a) 
CONTRATANTE caso o curso não ocorra na localidade prevista.  

Clausula 6ª – Dos Horários e Locais de Aula: As aulas serão realizadas em local 
e horário indicados no Portal de Ensino da CONTRATADA, 
http://linguagemcorporal.net.br, na página referente ao curso em questão.  

Clausula 7ª – Da Conclusão do Curso: Para ser aprovado e receber certificado de 
conclusão, o(a) CONTRATANTE deverá cumprir pelo menos 75% da carga 
horária do(s) curso(s), além das notas e critérios de avaliação estabelecidos.  

Clausula 8ª – Da divulgação da imagem do aluno: A CONTRATADA, livre de 
quaisquer ônus para o (a) CONTRATANTE, poderá utilizar fotos tiradas no 
contexto das atividades da turma para fins exclusivos de divulgação do curso, 
podendo para tanto, divulgá-las na Internet.  

Parágrafo Primeiro - Caso o (a) CONTRATANTE não concorde com tal 
divulgação, deverá manifestar sua discordância na ocasião da matrícula, quando 
a CONTRATADA fornecerá documento declaratório de que não utilizará a sua 
imagem. 

Cláusula 9ª – Das Obrigações do (a) Contratante: São obrigações do (a) 
CONTRATANTE:  

a) cumprir o disposto nas cláusulas do presente contrato, bem como na legislação 
em vigor;  

b) realizar o pagamento do valor do curso, sob pena de rescisão deste contrato;  

c) observar o horário de início das aulas, de forma a não causar transtornos ao 
seu andamento e aos demais alunos. 

Cláusula 10ª – Dos direitos autorais relativos ao conteúdo da alocução e do 
material didático – O conteúdo da alocução realizada no curso de que trata este 

http://linguagemcorporal.net.br/
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contrato e os materiais didáticos são para o uso privado e individual do(a) 
CONTRATANTE para fins de estudo do tema do curso. 

Parágrafo Primeiro - Os conteúdos dispostos nos incisos II, VII e XI, do art. 7º da 
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 são de propriedade intelectual de Sergio 
Fernandes Senna Pires, ficando proibida a reprodução, cópia, distribuição, 
transmissão, exibição, criação de trabalhos derivados, mesmo que parcialmente 
sob qualquer meio, incluindo impresso, auditivo ou eletrônico, sem a sua 
expressa autorização por escrito. 

Parágrafo Segundo – Os direitos das imagens de Marta Ribeiro Senna Pires e 
Taís Ribeiro Senna Pires são reservados, sendo autorizado o uso privado e 
individual do(a) CONTRATANTE para fins de estudo do tema do curso. 

Parágrafo Terceiro – Em qualquer outra hipótese, é proibida a reprodução, cópia, 
distribuição, transmissão, exibição, criação de trabalhos derivados, mesmo que 
parcialmente sob qualquer meio, incluindo impresso e eletrônico, das imagens de 
Marta Ribeiro Senna Pires e Tais Ribeiro Senna Pires, sem a sua expressa 
autorização por escrito. 

Cláusula 11ª - Do Foro de Eleição: As partes elegem o Foro da Cidade de 
Brasília, Distrito Federal, para dirimir eventuais dúvidas e controvérsias oriundas 
do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. E por estar de acordo, o contratante prossegue agora à finalização do 
processo de inscrição e pagamento do serviço determinado. 

____________, __ de _________ de 201__. 

Contratante:  

__________________________ 

Nome:  
CPF 

 

Contratada: 

__________________________ 

Marta Ribeiro Senna Pires 
Instituto Brasileiro de Linguagem 
Corporal 
CNPJ: 12.322.406/0001-70 

 

 


