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INSTRUMENTO DE ADESÃO AO CESSÃO DE CRÉDITOS firmado entre ESCOLA 

POLITÉCNICA BRASILEIRA LTDA e RNCR SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, nos termos 

adiante pactuados.  

 

De um lado, ESCOLA POLITÉCNICA BRASILEIRA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 08.305.857/0001-21, com sede na Av. Nascimento de Castro, nº 

1913, Lagoa Nova, Natal/RN, neste ato representada pelo seu administrador in fine assinado, 

doravante denominada de CEDENTE; do outro, RNCR SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, 

pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.179.024/0001-15, com 

endereço na Rua Dr. Manoel Dantas, nº 484, Sala 08, Petrópolis, Natal/RN, Cep. 59.012-270, 

neste ato representada por ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, 

casado, Advogado, inscrito na OAB/RN sob o nº 6263, doravante denominada de 

CESSIONÁRIA; e, denominado simplesmente de ALUNO, o CONTRATANTE do curso de 

prestação de serviços educacionais junto à CEDENTE, que ora figura como INTERVENIENTE. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O aluno matriculado em curso da CEDENTE declara a ciência de 

que esta cedeu e transferiu à CESSIONÁRIA, em caráter irrevogável e irretratável, os 

direitos creditórios advindos de suas respectivas mensalidades, o que fez, para os efeitos 

do art. 286 e seguintes do Código Civil, de livre e espontânea vontade, sem que sob a presente 

outorga pairem quaisquer dúvidas sobre a inexistência de vício de consentimento, na forma do 

Código Civil, art. 138 e seguintes, sendo de sua livre apreciação a decisão de lastrear o 

contrato descrito no caput com a cessão ora outorgada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O crédito ora cedido se refere a totalidade do valor do curso 

escolhido pelo aluno, que ora adere e declara ciência da presente cessão, passando a fazer 

parte integrante deste instrumento, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado 

entre a ESCOLA CEDENTE e o aluno. 

 

§ Único: A partir da presente adesão pelo aluno, este passará a adimplir as mensalidades 

contratadas à CESSIONÁRIA na forma e modo fixado por esta neste termo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – A CESSIONÁRIA, visando a flexibilização do pagamento das 

mensalidades do aluno, e por mera liberalidade, estenderá o prazo de pagamento do curso em 

até 24 (vinte e quatro) parcelas, limitando-se o valor da parcela a, no mínimo, R$ 49,00 

(quarenta e nove reais) mensais. 

  

§ 1º: Do crédito ora cedido, poderá a CESSIONÁRIA, a seu critério, por ocasião do 

inadimplemento das obrigações pactuadas pelo aluno da CEDENTE, exercer seu direito de 

crédito nas exatas quantias que se tornarem exigíveis, a qualquer tempo, independentemente 

de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 
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§ 2º: Em caso de inadimplemento por parte do aluno, a CESSIONÁRIA poderá acionar 

diretamente o aluno da CEDENTE, aplicando os juros, multas, honorários e demais encargos 

estipulados no contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o aluno. 

 

CLÁUSULA QUARTA - A CESSIONÁRIA passa, a partir desta data, a ser a legítima detentora 

dos créditos e respectivos acessórios advindos do pagamento dos créditos por parte do aluno 

da CEDENTE, podendo, para tanto, exigi-lo pessoalmente ou através de mandatário, em juízo 

ou fora dele, diretamente do aluno da CEDENTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato, que possui caráter irretratável e irrevogável, passa 

a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo e da ciência expressa do aluno da 

CEDENTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Este instrumento particular tem a eficácia de título extrajudicial hábil para 

a cobrança de dívida líquida e certa oriunda de compromissos financeiros aqui previstos, 

permanecendo todos os seus efeitos mesmo depois de seu término, extinguindo-se somente 

com a recuperação integral dos créditos adquiridos pelo CESSIONÁRIO à CEDENTE. 

 

§ 1º. A presente Cessão terá eficácia, inclusive, perante terceiros, na forma do art. 288 do 

Código Civil Brasileiro, uma vez que revestida das solenidades do § 1º, do art. 654 do mesmo 

diploma legal, podendo ser registrada perante o competente Cartório de Títulos e Documentos, 

de acordo com o art. 221, Código Civil. 

 

§ 2º. Declara, o CEDENTE, que a assinatura do presente Contrato não viola, não conflita e 

nem constitui descumprimento (a) de qualquer contrato ao qual estejam vinculados, ou (b) da 

Legislação Aplicável. 

 

§ 3º.  O não exercício de direitos ou faculdades por qualquer das partes, mesmo em se 

tratando de tolerância com atrasos e/ou com a não observância de obrigações e compromissos 

aqui estipulados e contratados, não importará em renúncia aos direitos ou em novação deste 

instrumento, e será encarado e interpretado como mera liberalidade e medida conciliatória que 

não tem o condão de alterar ou anular qualquer cláusula ou disposição. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes 

elegem o foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente 

instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 

(duas) testemunhas. 

 

Em Natal/RN, 19 de março de 2020. 
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_____________________________________      _____________________________________ 

CEDENTE (assinado digitalmente).      CESSIONÁRIA (assinado digitalmente) 

 

 

______________________________________________ 

ALUNO (assinado digitalmente) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________________  ________________________________ 

CPF: _________________________________  CPF: ____________________________ 


