
    
VICTOR MATHEUS FREITAS PIMENTEL, brasileiro, fotógrafo, residente e domiciliado na Rua Osvaldo 
Aranha, 504, Padre Eustáquio, Janaúba Minas Gerais. portador da carteira de identidade nº MG 14567148, CPF nº 
08192249603, doravante denominado CONTRATADO, TODO ALUNO QUE CONFIRMAR SUA 
MATRÍCULA ATRAVÉS DO PAGAMENTO, doravante denominado CONTRATANTE, tem justo e acordado o 
que consta das cláusulas e condições seguintes referentes ao curso de fotografia em Janaúba, MG.

Cláusula 1º.: DO SERVIÇO

1.1- O CONTRATADO é profissional e possui gabarito para o ensino das disciplinas do curso.

Cláusula 2º.: DO OBJETO

2 - O objeto do presente contrato é a prestação de um curso de fotografia conforme descrito no link 
https://www.victorpimentelfotografia.com/curso-fotografia-janauba

Cláusula 3º.:DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3 - O presente contrato passará a vigorar a partir da data do pagamento da matrícula no curso, tendo como termo final o 
fim do curso ou nas outras opções descritas na cláusula 6º.

Cláusula 4º.: DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

4 - Serviços ou materiais adicionais não previstos em contrato são de total responsabilidade da CONTRATANTE, que 
deve trazer seu próprio equipamento de fotografia e qualquer outro acessório que este julgue necessário durante o curso. 

Cláusula 5º. DO PREÇO

5 - O valor total dos serviços é o descrito no link ( https://www.victorpimentelfotografia.com/curso-fotografia-
janauba ) e será pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO. 

Cláusula 6º. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

6 - O presente contrato extinguir-se-á: a) pelo seu fiel cumprimento; b) por não atingir o número mínimo de 
participantes, caso em que será oferecido reembolso de 100% do valor pago pelos participante ou mantido crédito 
integral do valor para outro curso ou serviços; c) por desistência do CONTRATANTE: 1. até 7 dias antes do curso: será 
oferecido reembolso de 50% do valor pago ou mantido crédito integral do valor para outro curso ou serviço; 2. a menos 
de 7 dias do curso: será oferecido reembolso de 25% do valor pago ou mantido crédito integral do valor para outro curso 
ou serviço; 3. a menos de 72 horas do curso: será oferecido reembolso de 10% do valor pago ou mantido crédito para 
outro curso ou serviço; 4. a menos 24 horas do curso: não será oferecido reembolso do valor pago;  c) por motivo de 
força maior ou caso fortuito que impossibilite a execução dos serviços a serem prestados pelo CONTRATADO, caso em 
que o valor será oferecido reembolso de 100% do valor pago ou mantido crédito integral do valor para outro curso ou 
serviço; 

Cláusula 7º. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Elegem as partes o foro da comarca de Janaúba, Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir eventuais litígios porventura oriundos do presente contrato.

E, por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o 
presente contrato, assinando-o em duas vias de igual teor.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CURSO DE FOTOGRAFIA EM JANAÚBA
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