CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocaticios, que entre si fazem, de
um lado, DEMITRIO CUSTÓDIO, brasileiro, casado, advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil seção de Santa Catarina sob o n. 15.337, inscrito no CPF sob o n. 916.204.819-87 e ALINE
JUNCKES, brasileira, solteira, advogada devidamente inscrita nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de Santa Catarina, sob o n°. 23.131, e no CPF sob o n. 037.376.499-52 ambos com endereço profissional
na Rua Felipe Schmidt, 649, Ed. Torre da Colina, Centro de Florianópolis/SC - CEP 88.010-001. Ambos com
endereço comercial na Rua Felipe Schmidt, n° 649, sala 705, Centro em Florianópolis - SC, fones (0**48)3322166 de CONTRATADOS e de outro lado, Sessão Sindical dos Professores - APRUDESC - pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" 05.551.001/0001-48 com sede na Avenida Madre Benvenuta, 2007.
Bairro: ltacorubi / Florianópolis, SC. CEP: 88035-001, doravante simplesmente denominada de
CONTRATANTE; convencionam e contratam o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS: OS CONTRATADOS
obrigam-se, a prestar
seus serviços profissionais de assessoria e representação jurídica para a CONTRATANTE
e seus associados,
com consultas livres em-todas as áreas jurídicas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: I - Em remuneração dos serviços descritos
na cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará: a) a título de mensalidade a importância de
R$500,00(quinhentos reais) mensais, a serem pagos por meio de boleto bancário até o 5° dia útil do mês, no
período entre 05 de Janeiro de 2011 e 05 de dezembro de 2012, b) o correspondente a 50%(cinquenta por
cento) do valor previsto para a causa na Tabela de Honorários da OAB/SC, que for de interesse da
ASSSOCIAÇÃO e com ela relacionada; e, c) nas causas de interesse particular de cada ASSOCIADO, este será
responsável pelo pagamento correspondente a 60%(sessenta por cento) do valor da referida tabela, nas
condições ajustadas caso a caso com os CONTRATADOS. 11 - Pagarão ainda as custas processuais,
autenticações cartorárias, locomoção, hospedagem, alimentação e demais despesas que se fizerem necessárias
à instrução e bom andamento da(s) ação(ões), segundo os valores constantes da Resolução n° 12/96, da Ordem
dos Advogados do Brasil, podendo ser solicitadas na forma de adiantamento, com prestação de contas a
posteriori; lU - É dever da COTRATANTE,ou do Associado, o fornecimento de documentos e informações
necessários à instrução da defesa de seus direitos, que sejam de seu particular acesso, nos prazos e formas
solicitados pelo CONTRATADOS.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUCUMBÊNCIA: Na hipótese de obtenção de sentença favorável na(s) ação(ões),
em consonància com os arts. 22 a 26, da Lei Federal n° 8.906/94, os honorários que a parte contrária ficar
obrigada a pagar, pertencerão aos CONTRATADOS,independentemente do pagamento total ou parcial, por
parte da CONTRATANTE,
dos honorários ajustados na Cláusula Segunda, sendo que o equivalente a 1%(um
por cento) será revertido em favor da Associação nos casos de demandas coletivas.

----

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato tem duração de seis meses, com início em
01/01/2011 a 31/12/2012, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado a critério das partes.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO: No caso de rescisão do presente contrato antes do prazo estipulado,
pagará aquele que der causa, a titulo de multa contratual, o valor equivalente a 5% do valor atribuído à causa.
PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de rescisão contratual, ficam os CONTRATADOS,
obrigados a devolver todos os
documentos referentes aos processos decorrentes deste pacto.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSiÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS: Nas relações obrigacionais advindas deste
contrato, e para os atos advocaticios próprios à sua execução, aplicam-se, no que couber, as normas legais,
regulamentares e éticas, relativas a regulamentação do exercício da Advocacia.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO: As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Florianópolis - SC, para
eventual solução de quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato.
E para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, como prova de assim haverem contratado, firmam o presente
instrumento particular de contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas infra-assinadas e qualificadas, a tudo presentes.
Florianópolis, 06 de abril de 2011.
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