
 

Termo de Compromisso de Prestação de Serviços  

entre Terapeuta e Cliente 

 

Seja muito bem-vindo ao Espaço Dinâmica do Ser. Considerações sobre este Termo: 

NÃO se trata de um contrato nos moldes jurídicos tradicionais, apenas INSTRUTIVO. 

 

    Ele NÃO lhe obriga a permanecer no processo. 
 

Por favor, leia-o com atenção. 

Se você discordar de algum dos procedimentos descritos abaixo, comunique sua(s) 

discordância(s) para que, juntos, possamos chegar a um consenso. 

 Benefícios do Trabalho 

Em geral, o retorno que você tem em um bom processo terapêutico compreende: 

 

 Melhor autoconhecimento e entendimento de seus comportamentos; 

 Melhoria na autoestima e sensação de bem estar e satisfação com a vida; 

 Mais facilidade em lidar com situações relacionais do dia a dia; 

 Resolução de conflitos e dificuldades relativos a áreas específicas. 
 

 

Atenção:  

Não há garantias de resultados em qualquer processo terapêutico. Cada pessoa 

responde de uma forma. No entanto, podemos afirmar que, quando o trabalho 

caminha bem, os resultados são os descritos acima. 

Importante: 

Como o processo envolve a abordagem de aspectos difíceis da vida, você poderá 

experimentar sentimentos desconfortáveis como tristeza, ansiedade e raiva, por 

exemplo, mas geralmente fazem parte do caminho que irá levá-lo à resolução das 

questões que vieram a ser trabalhadas. 

 Duração do Processo 

É difícil, se não impossível, determinar com precisão a quantidade de tempo necessário 

para o aparecimento de resultados. Tudo se baseia em sua dedicação e entrega ao 

trabalho de desenvolvimento pessoal, porém a experiência mostra que a metodologia 

usada aqui (Transpessoal) é um processo muito mais breve que as metodologias 

tradicionais. Como base, nossa recomendação é iniciarmos com uma sessão semanal. 

Posteriormente, com o avanço dos resultados ou mesmo por sua vontade, reduzimos a 

frequência, tornando-a quinzenal ou mensal.  
 

TÉRMINO DO PROCESSO: Você pode encerrar o trabalho a qualquer momento. 

O processo se encerra assim que você decidir que é hora de parar, ou caso nós 

percebamos que não há mais benefícios a serem colhidos. 



 

 Honorários 

O valor de cada sessão com 60 minutos de duração é de R$180,00 (Cento e oitenta 

reais), pagos através de dinheiro, cheque ou depósito em conta corrente após cada 

sessão (Bradesco ou Itaú) ou acumulados e pagos após cada 2, 3 ou 4 sessões 

efetuadas, a combinar. Não há pacotes mensais ou semestrais nem nada do gênero. 

 Cancelamentos, Atrasos e Devoluções de Valores 

Se você avisar que faltara no próprio dia da sessão, a sessão será cobrada (pois não será 

possível alocar sua vaga para outra pessoa em tempo hábil, ficando disponível apenas a você) 

Caso contrário, poderá desmarcar e remarcar quantas vezes quiser sem prejuízo 

financeiro algum (prejuízo apenas quanto ao seu próprio processo). 

Quando você se atrasar, vamos encerrar no mesmo horário agendado de término.  

 

No caso do cancelamento por nossa parte, você será avisado com antecedência de 

pelo menos 1 (um) dia.  

Caso contrário (desmarcado por nós no próprio dia), você será compensado com 1 

(uma) sessão extra, além da que será reposta (1 de reposição + 1 bônus). 

 

O prestador de serviços fornece Nota Fiscal Paulista, porém como NÃO é médico ou 

psicólogo, a nota NÃO é dedutível do Imposto de Renda e também NÃO é aceita para 

reembolsos em planos de saúde, conforme Legislação atual vigente.  

 

Caso você já tenha pago antecipadamente e queira desistir do processo (avisando 

com pelo menos 24 horas de antecedência), nós devolveremos os valores referentes às 

sessões pagas e ainda não realizadas, integralmente.  

 Não há qualquer tipo de multa, sanção ou penalidades a você. 

 

 Entrando em contato 

Você pode entrar em contato via telefone (celular/Whatsapp) ou e-mail. Todos os 

contatos estão relacionados no site. Nem sempre estaremos disponíveis no momento, 

mas retornaremos o mais breve possível. 

 Sigilo das informações 

A privacidade de todas as comunicações entre cliente e terapeuta representa toda a 

base de confiança para que os resultados sejam atingidos. Há total confidencialidade 

e este é um dos pilares de nosso trabalho. 

Dinâmica do Ser Desenvolvimento Pessoal 

CNPJ. 15.455.455/0001-79      (11) 9.8099-8000 


