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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO 

ESTUDANTIL DA FACULDADE LS – LS CRÉDITO 

  

 

A SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, mantenedora da Faculdade LS, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.846.920/0001-50, com sede na 

QSD, Lote para Comércio 05 – Taguatinga Sul – Brasília - DF, doravante designada simplesmente 

CEDENDE e:  

 

Responsável Legal:  

Nacionalidade:  Estado Civil:  

CPF:  Cédula de Identidade nº:  

Endereço:  

Telefone Residencial:  Celular:  

 

 Na qualidade de representante legal do (a) acadêmico (a): 

 

Nome:  

Curso:  Turno: 

Matrícula:  CPF:  

 

FIADOR: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Cédula de Identidade nº: 

Endereço: 

Telefone Residencial: Celular: 

 

Cônjuge do FIADOR: 

NOME: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Cédula de Identidade nº: 

Endereço: 

Telefone Residencial: Celular: 

 

Aqui denominado CESSIONÁRIO, e seu FIADOR, firmam entre si, o presente Contrato de Crédito 

Educativo LS - LS CRÉDITO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objeto a contratação pelo CESSIONÁRIO, junto à CEDENTE, de 

Crédito Educativo Estudantil LS - LS CRÉDITO destinado a custear 50% (cinquenta por cento) das 

semestralidades do curso do acadêmico acima qualificado junto à Faculdade LS. 

 

Parágrafo Primeiro – O programa LS CRÉDITO é destinado, exclusivamente, aos estudantes 

ingressantes que tenham firmado contrato de prestação de serviços educacionais com a Faculdade LS 

e aprovados por uma analise de crédito feita por critérios de concessão de crédito estabelecido pela 

CEDENTE.   
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Parágrafo Segundo - O Crédito inicial a ser disponibilizado por força do presente Contrato é de R$ 

___________________________ (xxxx) correspondente a 50% (cinquenta por cento) da 

semestralidade da grade curricular a ser cursada pelo acadêmico no curso: ___________________, 

turno: __________, semestre:______. 

 

Parágrafo Terceiro - O valor que trata o Parágrafo Segundo da presente Cláusula será incorporado 

ao saldo devedor e poderá ser majorado a cada semestre por força de aditamentos ao presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA SEMESTRALIDADE 
 

Para efeitos deste instrumento são considerado 50% (cinquenta por cento) do valor da semestralidade 

do curso, a metade de toda contrapartida pecuniária fixada pela Faculdade LS a cada semestre em seu 

contrato de prestação de serviços educacionais com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, 

não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos – ProUni, Educa Mais 

Brasil, Quero Bolsa, Bolsa Empresa, Bolsa Colaborador, Desconto Parentesco,  ou qualquer 

modalidade de convênio que incida descontos. O valor aqui mencionado sofrerá alteração sempre que 

o acadêmico alterar a sua grade curricular, passando a servir como base de cálculo para a 

semestralidade o valor dos componentes curriculares eleitos O número de créditos decorrentes do 

Programa LS CRÉDITO – FACULDADE LS e os percentuais, que poderão ser de até 50% 

(cinquenta por cento), serão concedidos semestralmente, a critério discricionário e conforme a 

capacidade econômico-financeira da Mantenedora da LS CRÉDITO – FACULDADE LS, e tendo em 

vista a situação socioeconômica e financeira dos candidatos. 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os créditos concedidos serão atualizados no mês de janeiro de cada 

ano apenas pela variação do custo da semestralidade praticada na FACULDADE LS no período, 

considerando a data da contratação do crédito e a data do seu efetivo pagamento, seguindo assim os 

mesmos parâmetros de reajustes previstos no Edital de Semestralidade e Emolumentos, anualmente 

publicado pela Mantenedora da Instituição, na forma da lei, sem quaisquer outros acréscimos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FINANCIAMENTO 

 

O Crédito Educativo LS - LS CRÉDITO que trata o presente Contrato poderá ser aditado 

semestralmente incluindo os valores das novas semestralidades contratadas e a cada aditamento o 

aluno será submetido à nova analise de crédito, tendo obrigação o CESSIONÁRIO o fornecimento 

dos documentos exigidos e atualizado para o recadastramento. 

 

Parágrafo Primeiro - O Crédito utilizado pelo CESSIONÁRIO integrará o saldo devedor que no 

período de amortização poderá ser parcelado no limite de meses em que o acadêmico houver 

estudado com recursos do Crédito Educativo LS – LS CRÉDITO. 

 

Parágrafo Segundo - O CESSIONÁRIO poderá, a qualquer tempo, encerrar o Crédito Educativo LS 

- LS CRÉDITO, passando a contar no mês subsequente ao encerramento o prazo para início do 

pagamento do saldo devedor constituído. 

 

Parágrafo Terceiro - Em casos de estrita deliberação do departamento financeiro da cedente poderá 

ser inserido no Crédito Educativo LS - LS CRÉDITO débitos relativos às semestralidades anteriores 

ou débitos de natureza administrativa, com a devida analise de crédito autorizada pela direção da 

CEDENTE. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO SALDO DEVEDOR 

 

O saldo devedor que trata o presente Regulamento será composto por todos os créditos contratados ao 

longo do curso, a partir da amortização até a quitação integral do débito, mais todas as incidências das 

atualizações/correções anuais acumuladas durante o período, nos mesmos índices aplicados às 

semestralidades vigentes na IES, independente do semestre de contratação. 

 

 

Parágrafo Primeiro - O saldo devedor será constituído pela soma do primeiro crédito financiado 

acrescido de todos os posteriores aditamentos realizado pelo CESSIONÁRIO, mais as correções 

anuais aplicados às semestralidades vigentes na IES. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR 

 

A amortização do saldo devedor que trata o presente Contrato se constitui com o pagamento por meio 

de prestação pecuniária que vise reduzir o montante do crédito utilizado pelo CESSIONÁRIO, até sua 

quitação, e se iniciará no mês imediatamente subsequente ao encerramento da concessão do 

financiamento.  

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento do valor correspondente ao saldo devedor será parcelado no 

mesmo número de meses em que o acadêmico houver estudado com recursos do LS CRÉDITO e será 

acrescidas de correções nos moldes estabelecidos pela Cláusula Quarta do presente Contrato.  

 

Parágrafo Segundo - A primeira parcela da amortização do saldo devedor será exigível no 10º 

(oitavo) dia do mês imediatamente subsequente ao seu encerramento, tendo as demais parcelas 

vencimento todo 10º (décimo) dia de cada mês. 

 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de não existir o dia de vencimento ou não ser dia útil, a obrigação 

vencerá no primeiro dia útil imediatamente posterior. 

 

Parágrafo Quarto - Verificada a inadimplência no pagamento das parcelas oriundas do presente 

Contrato devidas pelo CESSIONÁRIO, será aplicada multa de 2% (dois por cento), acrescida de 

correção monetária e mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da obrigação em atraso. Fica 

também convencionado o valor de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios em caso de 

ações judiciais, ou extrajudiciais sobre as parcelas que persistirem inadimplidas por mais de 30 dias 

de atraso. 

 

Parágrafo Quinto - O CESSIONÁRIO poderá, a qualquer tempo, optar por antecipar parcelas ou 

quitar integralmente o saldo devedor, reduzindo com isso o prazo para pagamento/quitação do 

Crédito utilizado, aplicando-se as correções vigentes à época da quitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E ADITAMENTOS SEMESTRAIS 

 

O presente Contrato bem como todos os aditamentos realizados ao longo do curso terá vigência até a 

quitação integral da dívida. 

 

Parágrafo Primeiro - Para o aditamento semestral se faz necessária colher assinatura do 

CESSIONÁRIO no termo aditivo e proceder ao reconhecimento da firma em Cartório. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENCERRAMENTO DO CRÉDITO EDUCATIVO ESTUDANTIL 

DA FACULDADE LS – LS CRÉDITO 

 

Entende-se por encerramento a interrupção da utilização do crédito financiado por iniciativa do 

ALUNO, por conclusão do curso superior matriculado, por inadimplemento contratual ou por 

extinção do Financiamento Educativo LS – LS CRÉDITO, por decisão da direção da FACULDADE 

LS ou por critério discricionário e conforme a capacidade econômico-financeira da Mantenedora da 

FACULDADE LS. Tendo em vista a situação socioeconômica e financeira do aluno, a mantenedora 

da Faculdade LS poderá suspender o programa por tempo indeterminado para o aluno. 

 

Parágrafo Primeiro - O CESSIONÁRIO poderá solicitar o encerramento da utilização do Crédito 

Educativo LS - LS CRÉDITO a qualquer momento. 

 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo o encerramento do Contrato, o período de amortização terá início 

no mês imediatamente subsequente ao encerramento, incidindo todas atualizações da cláusula 4ª. 

 

Parágrafo Terceiro - A CEDENTE poderá encerrar a concessão de Crédito ao CESSIONÁRIO 

quando identificar descumprimento de quaisquer das cláusulas previstas no presente contrato, ou, 

quando identificado descumprimento do Regimento do LS CRÉDITO, por descumprimento do 

Regimento Faculdade LS, ou, por inadimplência superior a 90 (noventa) dias das parcelas devidas 

durante a utilização do Crédito Educativo LS – LS CRÉDITO ao longo do curso. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O CESSIONÁRIO obriga-se a manter seus dados cadastrais e documentação atualizados junto à 

CEDENTE. 

 

Parágrafo Primeiro - O CESSIONÁRIO autoriza expressamente, sem que seja necessária sua prévia 

notificação, que a CEDENTE ceda a terceiros os créditos oriundos deste Contrato por meio de saque 

de letras de câmbio ou cédulas de crédito bancário, bem como, qualquer outra espécie de cessão, 

emissão de títulos ou negociação, formalizando tal operação com bancos, fundos ou outros, conforme 

autorizado pela legislação em vigor, autorizando, ainda, a CEDENTE a emitir os títulos acima 

descritos e/ou outros que se fizerem necessários. 

 

Parágrafo Segundo - O CESSIONÁRIO declara estar ciente de que a concessão do Crédito 

Educativo LS - LS CRÉDITO não é automática, obedece ao Regimento do LS CRÉDITO que é parte 

integrante do presente Contrato, declarando ainda ter tido acesso ao mesmo e estar de acordo com 

seus termos. Ainda, declara estar ciente de que semestralmente, caso haja aditamento, a CEDENTE 

poderá realizar pesquisa de idoneidade cadastral do CESSIONÁRIO e se reserva no direito de não 

realizar aditamento caso sejam identificados registros negativos ou de inadimplência. 

 

Parágrafo Terceiro - O CESSIONÁRIO deverá comparecer nas dependências da CEDENTE sempre 

que convocado, devendo apresentar documentação sempre que solicitado. 

 

Parágrafo Quarto - O Financiamento Educativo Estudantil LS - LS CRÉDITO que trata o presente 

Contrato não é renovado automaticamente a cada semestre, devendo o CESSIONÁRIO realizar o 

Aditamento do LS CRÉDITO semestralmente. 

 

Parágrafo Quinto - O CESSIONÁRIO declara, neste ato, que tomou conhecimento da forma e 

condições de pagamento das obrigações oriundas do presente Contrato. 
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Parágrafo Sexto - Havendo a necessidade do ajuizamento de ação para a cobrança de débito de 

qualquer natureza decorrente deste contrato, o CESSIONÁRIO pagará, além dos encargos por atraso 

apurados na forma deste Contrato, as despesas judiciais e os honorários advocatícios de 20% (vinte e 

por cento). 

 

Parágrafo Sétimo - O CESSIONÁRIO está ciente de que, na hipótese de inadimplemento de 

qualquer obrigação decorrente do presente Contrato, seu nome será incluído nos cadastros restritivos 

de crédito. 

 

Parágrafo Oitavo - O CESSIONÁRIO declara, no ato da assinatura do presente contrato, conhecer e 

concordar com todos os termos do Regimento LS CRÉDITO, condições de concessão do Crédito, 

cálculos do saldo devedor e correções que compõem o LS CRÉDITO, bem como das regras para 

aditamento semestral tendo tido amplo conhecimento das disposições deste contrato aceitando todos 

os seus termos e condições. 

 

Parágrafo Nono - Na hipótese de atualização da legislação durante a vigência do presente Contrato a 

CEDENTE reserva-se o direito de incluir novas condições para devidas adequações. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram do presente Contrato, o foro 

competente é o de Taguatinga – Distrito Federal.  E, por estarem de perfeito acordo, aceitam e 

assinam este instrumento, na presença de duas testemunhas, ficando cada contratante com uma única 

via assinada de igual teor e forma. 

 

Brasília – DF, ____ de __________ de 201__. 

 

 

___________________________________________________________ 

SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI 

 

 

 

 

ACADÊMICO (CESSIONÁRIO)  FIADOR 

CPF 

RG: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________ 

Nome: 

CPF:  

__________________________________ 

Nome: 

CPF:  

 


