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Prestação de serviços - Terceirização

Está regulada pelo Código Civil Artigos 593 ao 609 que trazem em 
resumo:

• Define hipóteses de contratação de prestação de serviços;

• Prevê as formalidades;

• Formas de retribuição;

• Convenção e indenização;

• Algumas formas de extinção.



Por que fazer um contrato com o prestador de 
serviços e/ou terceirizado?

• Demostra profissionalismo na relação negocial;

• Garante a segurança de boa gestão contratual 
para as partes (Contratante e Contratado);

• Oferece proteção jurídica;



DAS PARTES

• Nome completo do Contratante e do Contratado;

• Documentos (CPF e/ou CNPJ) de ambos;

• Endereço, estado civil e profissão dos envolvidos;

• Qualificação do representante legal quando houver alguém 
assinando por uma pessoa jurídica.



DO OBJETO

• Deve ser licito e possível;

• Conter informações da prestação de serviços;

• Se mostrar satisfatório para ambas as partes;

• Demostrar quais os benefícios daquela.



DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

• Valor sempre em REAIS

• Nunca poderá ser vinculado ao Salário Mínimo (artigo 7°CF/88, 
inciso IV parte final)

• 13ª Parcela no mês de dezembro 

• Demostrar condições de pagamento, forma, incidência de juros, 
etc...



OBRIGAÇÕES DAS PARTES

• Descrever o que cada parte deve cumprir

• Documentação que deve ser apresentada

• Responsabilidades



PRAZO E EXTINÇÃO

• Execução imediata ou continuada

• Prazo determinado ou indeterminado (Art. 598 cc – 4 anos) PJ

• Extinção (art. 599 CC) forma prescrita pelas partes

• Prazo Determinado – não pode rescindir unilateralmente (art. 603 CC) –
mesmo que haja previsão ou respectivo aviso prévio (sem justa causa)

• Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial,  decretação de falência, 
liquidação, dissolução das partes, ocorrências de fatos ou circunstâncias 
que desabonem a idoneidade de qualquer das partes ou comprometam a 
capacidade econômica, financeira ou técnica;

• Decisão de autoridade competente que torne o objeto do contrato 
impossível, ou sua continuidade impraticável



Prestação de serviço. Contratação de serviço de
portaria e limpeza de condomínio por 24 meses.
Rescisão unilateral. Ausência de justa causa.
Condomínio que, na notificação extrajudicial
endereçada à prestadora de serviço, elencou
motivos para a resilição unilateral. Ausência de
comprovação de que a autora não estaria prestando
os serviços a contento. Evidenciado nos autos que a
rescisão unilateral foi sem justa causa. Incidência do
art. 603/CC. Reforma da sentença. Apelo provido
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CONDIÇÕES GERAIS

• Inexistência de vinculo trabalhista

• Penalidades

• Cessão, alteração, correspondências, renovação contratual

• Autorização de investimentos

• Confidencialidade

• Responsabilidade Social (trabalho infantil, fomento à saúde, etc...)

• Soluções e controvérsias (arbitragem)



Revisando
UM BOM CONTRATO PRECISA

• Ter uma linguagem simples e próxima das partes;
• Não conter termos complicados ou passagens de difícil interpretação, devendo ser objetivo e

conciso;
• Ser com cláusulas enumeradas, com capítulos para facilitar o encontro de informações

importantes, com destaques com negrito no essencial;
• As cláusulas não devem conter redações longas, melhor serem dividas em subitens e

parágrafos;
• Contratos sempre escritos, contratos orais, apesar de válidos, são mais difíceis de se provar;
• Verificar informações quanto a parte contrária quanto a pendências judiciais ou montante de 

dívidas relevantes;
• Sempre incluir cláusulas que definam exatamente como se dará a rescisão do contrato e as

consequências da rescisão antecipada.



Contatos:

www.michelenaegundim.com.br

contato@michelenaegundim.com.br

12-312-98807-0091 ou 98125-5003 - 3913-4786

www.facebook.com/michelenaegundim michelenaegundim

mailto:contato@michelenaegundim.com.br
mailto:contato@michelenaegundim.com.br
http://www.facebook.com/michelenaegundim
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