
 
 
 
 

 

TERMO DE REPONSABILIDADE PARA CONTRATANTES 

Aviso legal sobre a utilização da plataforma e responsabilidades 

 

Os termos e condições abaixo descritos são aplicados aos usuários da plataforma oferecida pelo 

VIVENDODEFREELA que a utilizam para contratar profissionais autônomos (freelancer) que divulgam 

ofertas de prestação de serviços. 

 

Ao CONTRATANTE que utilizar a plataforma supramencionada concorda expressamente com os termos 

a seguir expostos. 

 

DEFINIÇÕES 

 

As definições a seguir serão utilizadas no presente termo de responsabilidade, sendo eles: 

 

“Vivendodefreela”: Luciane dos Santos Costa Comunicacao, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 24.420.875/0001-00, com sede na Avenida Paulista, 2028, cj. 

111, Bela Vista, São Paulo/SP. CEP 01310-200. 

 

“Freelancer”: Profissional autônomo que executa uma atividade de maneira independente; 

 

“Contratante”: Pessoa física ou jurídica responsável por celebrar contratação de freelancer. 

 

TERMOS GERAIS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

O VIVENDODEFREELA é detentor e responsável pela plataforma do site 

https://www.vivendodefreela.com.br/, pela qual se presta serviços de anúncios e ofertas de prestadores de 

serviços que atuem como profissionais autônomos. 

 

O CONTRATANTE que possuir interesse em contratar profissionais autônomos (freelancers) que utilizam 

a plataforma para divulgar e oferecer seus serviços poderá acessar o site 

https://www.vivendodefreela.com.br/ para localizar profissionais que possuam a expertise necessária para 

os serviços pretendidos. 

 

Por força do presente termo de responsabilidade, caberá ao CONTRATANTE todas as eventuais 

responsabilidades trabalhistas, securitárias, previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de 

modificações na legislação em vigor, relativamente aos seus empregados e/ou subcontratados envolvidos 

na execução do presente contrato, vinculados direta ou indiretamente ao FREELANCER, devendo ao 

CONTRATANTE reembolsar ao FREELANCER quaisquer despesas que este tenha sido obrigado a 

desembolsar em decorrência de reclamações trabalhistas, ações judiciais diversas e processos 

administrativos, de qualquer natureza, inclusive os relativos a acidente do trabalho. 
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O VIVENDODEFREELA não possui nenhum vínculo empregatício com o FREELANCER, bem como todo 

e qualquer pessoal eventualmente utilizado, empregado/subcontratado ou terceiro relacionado ao 

FREELANCER. 

 

O CONTRATANTE é o único e exclusivo responsável pelos contratos de trabalho com o FREELANCER, 

seus empregados e subcontratados, inclusive nos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa 

incorrer, não podendo ser arguida solidariedade do VIVENDODEFREELA, nem mesmo responsabilidade 

subsidiária, não existindo qualquer vínculo empregatício entre o VIVENDODEFREELA e o FREELANCER, 

seus empregados e subcontratados, seja a que título for. 

 

O VIVENDODEFREELA não figura como parte nas negociações de prestação dos serviços oferecidos 

entre o FREELANCER e o CONTRATANTE, uma vez que apenas abre espaço para os profissionais 

divulgarem os serviços oferecidos, sendo a responsabilidade por todas as obrigações decorrentes, sejam 

contratuais, fiscais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra natureza, será exclusivamente do 

CONTRATANTE. 

 

Portanto, os serviços prestados pelo VIVENDODEFREELA não gera, sob nenhuma hipótese, qualquer tipo 

de vínculo trabalhista ou previdenciário, bem como responsabilidade solidária e/ou subsidiária entre o 

CONTRATANTE e o FREELANCER e seus eventuais funcionários ou prepostos, ficando desde já 

pactuado que se qualquer questionamento a esse respeito for suscitado pelo FREELANCER e seus 

eventuais empregados e/ou prepostos alocar para a execução das atividades acima mencionadas, deverá 

o CONTRATANTE proceder aos atos necessários para a sua defesa processual, como também arcar com 

as eventuais condenações que esta vier a sofrer em razão do questionamento. 

 

Além disso, o VIVENDODEFREELA, por não figurar como parte nas negociações, não possui qualquer 

tipo de responsabilidade com relação o CONTRATANTE no que diz respeito às suas obrigações ou 

adimplementos dos eventuais valores avençados com o FREELANCER. 

 

DA JURISDIÇÃO COMPETENTE 

 

Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro questionamento 

relacionado a este Termos de Responsabilidade, as partes concordam em se submeter ao Foro da 

Comarca de São Paulo/SP, com exceção de reclamações apresentadas pelas partes que eventualmente 

se enquadrem no conceito legal de consumidores, que poderão submeter tais reclamações ao foro de seu 

domicílio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

E, por estarem certas e ajustadas, as partes concordam com o presente Termo de Responsabilidade. 


