
Termo de Compromisso de Trabalho Terapêutico 
 

Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu Espaço Terapêutico e parabéns pela 

decisão de investir em seu próprio crescimento.  Considerações sobre este Termo: 

 

 Não se trata de um contrato nos moldes jurídicos tradicionais e sim instrutivo. 
 

 Sua função é a de estabelecer um pacto claro, evidenciar a seriedade do 

processo que pode trazer muitos frutos positivos e garantir sua segurança. 
 

 Ele NÃO te obriga a permanecer no processo.  

 

Por favor, leia-o com atenção. Se você concordar com os procedimentos descritos, 

favor assiná-lo e devolvê-lo em nosso próximo encontro.  Se você tiver alguma dúvida, 

por favor, avise-me no início da sessão para discutirmos o assunto.  

 

 A Terapia e seus Benefícios 
 

Embora cada caso seja particular, em geral, os benefícios que você pode esperar de 

um processo terpêutico são: 

 

 Melhor autoconhecimento e entendimento de suas emoções e comportamentos; 

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

 Mais facilidade em lidar com situações relacionais no dia a dia; 

 Resolução de conflitos e/ou dificuldades relativos a áreas específicas. 

 

Atenção: Não há garantias de resultados em um processo terapêutico. Cada pessoa 

responde de uma forma ao processo.  No entanto, posso afirmar que os resultados 

esperados e frequentes, quando o processo caminha bem, são os descritos acima. 

 

Importante: 

 

Como a terapia envolve a abordagem de aspectos difíceis de sua vida, você poderá, 

eventualmente, experimentar alguns sentimentos desconfortáveis como tristeza, 

ansiedade ou raiva.  Estes sentimentos, quando ocorrem, costumam fazer parte do 

processo que vai levar à resolução das questões que vieram a ser trabalhadas.  

 

 Duração do Processo 
 

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

para o aparecimento de resultados. Porém, tudo se baseia em sua dedicação e 

entrega ao processo. 

 

Como base, minha recomendação é de 12 sessões, com 1 sessão semanal de 60 

minutos. Futuramente, dependendo do avanço, diminuímos esta frequência. Porém fica 

totalmente a seu critério o número de sessões a serem realizadas. 

 

o TÉRMINO:  

 

Você pode terminar o processo a qualquer momento. Ele se encerra assim que decidir 

que é hora de sair, ou caso eu perceba que não há mais benefícios a serem colhidos. 

 



 Honorários 
 

Para sua comodidade, você poderá fazer o pagamento dos honorários através de:  

 

1- Pagamento avulso:  

O valor para cada sessão de 60 minutos é de R$140,00 (Cento e quarenta reais), 

pagos a mim através de dinheiro ou cheque, ao final de cada sessão. 

 

2- Pagamento antecipado de Pacote de 12 sessões: 

Neste caso, você ganha 2 sessões, ou seja, paga o valor de 10 sessões e faz 12, 

totalizando R$1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais). Você pode pagar à vista no 

início do processo, ou dividir o valor em 2 x com cheques (início / 30 dias após início). 

 

Caso, a qualquer momento, você sinta que tem dificuldades em quitar os honorários, 

sinta-se totalmente à vontade e me avise para encontrarmos uma alternativa juntos. 

 

 Cancelamentos, Atrasos e Devoluções de Valores 
 

Nosso processo terapêutico é uma relação profissional, por isso, peço bastante atenção 

e cuidado com o compromisso quanto à sua presença.  

 

As sessões em que você faltar deverão ser pagas, a não ser que você me avise com 

pelo menos 24 horas de antecedência. 

 

Quando você se atrasar, vamos encerrar no mesmo horário pré-agendado. Caso haja 

um horário livre após o seu, faremos a sessão com 60 minutos, sem problema algum. 

 

No caso de falta ou emergência de minha parte, você será devidamente avisado com 

antecedência. Caso contrário, você será compensado com 1 sessão extra além desta.  

 

Caso você tenha pago alguma(s) sessão(ões) antecipadamente e queira desistir do 

processo, eu devolverei os valores referentes às sessões pagas e ainda não realizadas. 

Não há qualquer tipo de multa ou penalidades a você. 

 

 Entrando em contato comigo 
 

Você pode entrar em contato comigo através de: (11) 9.8099-8000 (Whatsapp).  Nem 

sempre estarei disponível imediatamente, mas retornarei assim que 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. 

 

Mais uma vez, seja bem-vindo! Sua assinatura abaixo indica que você leu as 

informações contidas neste documento e concorda com seus termos. 

 

 

__________________________________   ___________________________________________ 

       Cliente (nome impresso)                              Dinâmica do Ser Desenvolvimento Pessoal 

                CNPJ. 15.455.455/0001-79 


