
CONTRATANTE: Indicado na ficha que acompanha e faz parte integrante deste. 

CONTRATADO: LUIZ RICARDO FLÔRES JIU-JITSU, inscrito no CNPJ sob o n.º  18.849.071/0001-29,com            
endereço à Rua Coronel Buchelle, 180, Centro, Tijucas, SC, CEP 8820000, doravante chamado de GB               
TIJUCAS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ACADEMIA DE JIU-JITSU) 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula 1ª. Este contrato tem como OBJETO o uso de academia de artes marciais, de propriedade da GB                  
TIJUCAS, pelo CONTRATANTE para praticar jiu-jitsu e defesa pessoal. 

DO PLANO 

Cláusula 2ª. A GB Tijucas oferecerá as turmas adulto e infantil, tendo feito o contratante a opção na                  
ficha de inscrição anexa. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO.  No programa infantil será oferecido duas aulas por semana. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. No programa adulto será oferecido o plano livre, onde o aluno poderá participar de                
todas as aulas oferecidas pela GB TIJUCAS, observando somente o seu enquadramento na turma avançada               
ou fundamental, conforme graduação. 

DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES 

Cláusula 3ª. O presente contrato é no valor integral descrito na ficha que acompanha este contrato.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O pagamento será feito da forma (valor, vencimento e forma de pagamento)              
descrito na ficha que acompanha esse contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O vencimento da mensalidade será de escolha do contratante, tendo como opção              
os dias 01, 10 e 20. Após este dia o CONTRATANTE pagará multa de 3% e juros de 8% por mês de atraso.                       
Cláusula 4ª. O CONTRATANTE que deixar de efetuar o pagamento da mensalidade por mais de 10 dias,                 
poderá ficar impedido de frequentar as atividades oferecidas pela CONTRATADA, bem como, terá seu nome               
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito ou ter seus títulos protestados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O pagamento poderá ser feito via, cartão de crédito, boleto ou cheque, tendo               
feito o contratante a opção na ficha de inscrição anexa. 

Cláusula 4ª. O CONTRATANTE que optar pelo plano semestral ou anual e fizer o cancelamento da sua                 
matrícula não estará liberado do pagamento das mensalidades até o final do contrato, devendo comunicar o                
cancelamento da sua matrícula de forma expressa para o CONTRATADO. 

DO VALOR DA MENSALIDADES 

Cláusula 5ª. O valor da mensalidade será reajustado anualmente todo mês de agosto, e caso haja alguma                 
alteração na política econômica do governo, a GB TIJUCAS poderá adotar as novas medidas em vigor. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Este valor de mensalidade poderá também ser alterado em função de retirada de               
convênio. 

DO ATRASO NO PAGAMENTO 

Cláusula 6ª. Havendo atraso da mensalidade, superior a 30 dias do vencimento, desde que esgotadas todas as                 
formas de cobrança amigáveis, a GB TIJUCAS fica desde já autorizada a: a) Incluir o nome do CONTRATANTE                  



no SPC; b) Emitir títulos de créditos contra o CONTRATANTE, levando os mesmos ao protesto; c) Ajuizar Ação                  
Monitória ou Ação de Execução. 

DECLARAÇÃO DE SAÚDE 

Cláusula 7ª. No ato da assinatura do presente, declara o CONTRATANTE ter feito exames de saúde nos                 
últimos 06 meses, estando apto a prática do jiu-jitsu, bem como, não conhecer qualquer problema que lhe                 
impeça de praticar atividades físicas; 

PARÁGRAFO ÚNICO. Declara também, o CONTRATANTE, estar ciente que estará praticando uma arte             
marcial, sendo que em razão da sua prática, poderá sofrer lesões, não podendo buscar qualquer reparação em                 
face da GB TIJUCAS, com exceção dos casos em que der causa. 

DO PRAZO 

Cláusula 8ª. O presente contrato terá o prazo de validade conforme plano escolhido pelo CONTRATANTE a                
contar da data da sua assinatura, sendo que ao final, será renovado automaticamente, salvo manifestação               
expressa ao contrário do contratante. 

DA RESCISÃO 

Cláusula 9ª. O presente poderá ser rescindido no caso de descumprimento de qualquer destas cláusulas, bem                
como, com a não observância do CONTRATANTE do código de conduta da GRACIE BARRA BARSIL, que                
recebe juntamente com este contrato, sendo que no caso de rescisão antecipada por parte do CONTRATANTE                
ESTE PAGARÁ multa no valor de 20% do valor restante do contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Caso o CONTRATANTE queira cancelar sua matrícula, este deverá fazer            
expressamente junto a secretaria da Gracie Barra onde treina, sendo que tal atitude não o isentará do                 
pagamento da multa rescisória. 

USO DA IMAGEM 

Cláusula 10ª. O contratante autoriza a Gracie Barra a usar a sua imagem, no que diz respeito às fotos tiradas                    
nos treinos, graduações e campeonatos, isso em qualquer meio de divulgação, por tempo indeterminado. 

DO FORO 

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da               
comarca de Tijucas – SC. 

E, por estarem justas, contratadas, cientes e de acordo com todas as cláusulas e condições do presente                 
Contrato, assinam este instrumento em 02 (duas) vias para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Tijucas, _____/_____/_____. 

 

CONTRATANTE: CONTRATADO 

 

TESTEMUNHA TESTEMUNHA 

NOME: NOME 

CPF CPF 


