
CONTRATO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
 
 
 

      
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
    
CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de Identidade 
nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXX, Cep 
XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  
 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de Identidade 
nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXX, Cep 
XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  
         
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 
prestação de serviço de tradução, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente. 
      
DO OJETO DO CONTRATO 
    
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como objeto a prestação, por parte do CONTRATADO, 
de serviços de tradução, bem como interpretação, revisão, copidesque, leitura técnica, 
transcrição de fitas de áudio ou vídeo e redação de textos de natureza e formatos distintos. 
  
Cláusula 2ª. Este contrato terá duração de x meses ou pelo especificamente para o serviço 
de tradução de XXXXXXXX . Poderá, entretanto, ser rescindida a qualquer tempo, por 
qualquer das partes, desde que a parte interessada na rescisão notifique a outra, com uma 
antecedência mínima de (......) meses. 
  
Parágrafo único. Durante o processo de desenvolvimento de quaisquer atividades presentes 
na clausula, dada rescisão não poderá acontecer, sob pena de incorrer em multa contratual 
prevista na cláusula 10ª. 
  
Cláusula 3ª. As particularidades de cada trabalho a ser desempenhado serão passadas ao 
CONTRATADO em momento oportuno e razoável, de forma detalhada e objetiva.  
  
Cláusula 4ª. O CONTRATADO, ademais, se compromete na realização dos os trabalhos 
que lhe serão solicitados em decorrência deste contrato - sob pena de incorrer em multa 
contratual prevista na cláusula 10ª - salvo em se tratando daqueles que exijam 
conhecimentos e/ou técnicas que extrapolem a capacidade profissional do CONTRATADO. 
  
Parágrafo único. O número máximo de projetos a serem realizados pelo CONTRATADO 
será de XXXX, salvo avença extracontratual em contrário representada por ordem de serviço 
expressamente aceita pelo CONTRATADO, que não configurará violação a este contrato. 
      
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
    
Cláusula 5ª. O CONTRATADO se obriga a prestar serviços, quer de tradução, quer de 
interpretação ou qualquer outro já descrito, com fidelidade, qualidade e perícia, sob pena de, 


