CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATANTE
Nome:____________________________________________________________________
Nacionalidade:______________________________, Estado civil:_________________
Matrícula SIAPE:_______________E-mail: ____________________________________
Identidade:______________________________,CPF:____________________________
Endereço:________________________________________________________________
______________________________________, Telefone: (

)______________________

CONTRATADA
FARÁG ADVOGADOS ASSOCIADOS, com endereço profissional, com sede SMPW,
Quadra 07, conjunto 02, lote 05, casa E, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71740702, email: farag@farag.com.br, neste ato representado pelo advogado, CLÁUDIO
RENATO DO CANTO FARÁG, brasileiro, divorciado, advogado regularmente inscrito
na OAB/DF sob o nº 14.0005.
As partes acima qualificadas, de comum acordo, estabelecem as seguintes
cláusulas e condições contratuais:

Cláusula Primeira: O (A) CONTRATANTE, por intermédio deste instrumento
particular de serviços jurídicos e honorários advocatícios, contrata os serviços
profissionais da CONTRATADA com objetivo de propor especificamente medida
judicial visando a contagem do período matriculado como tempo de serviço
para fins de aposentadoria.

Cláusula Segunda: São obrigações do (a) CONTRATANTE:
Parágrafo primeiro. Todas as despesas realizadas em função da demanda judicial
e/ou administrativas que lhes forem solicitadas (custas judiciais e recursais,
honorários periciais, honorários advocatícios e sucumbenciais, gastos com cálculos,
dentre outros) ou que se tornem imprescindíveis ao juízo destes para o cumprimento
das obrigações do contrato, considerado o seu objeto deverão ser arcadas pelo
CONTRATANTE;
Parágrafo segundo. Fornecer, tempestivamente, todos os meios para o bom
desempenho das atividades da CONTRATADA, principalmente documentos, provas,

informações, assessoramento técnico quando necessário, isentando-se a
CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo atraso, negligência, caso fortuito
ou força maior, que impliquem no não cumprimento das obrigações processuais fora
do prazo estabelecido em lei, principalmente quando se tratar do pagamento de
custas, despesas judiciais, ou com cálculos do contador e do perito, autenticações,
cópias, reconhecimento de firma, depósitos judiciais e outros;
Parágrafo terceiro. Informar à CONTRATADA sobre qualquer fato superveniente
relevante para a solução do litígio judicial ou administrativo, ou do seu interesse em
efetuar transação, acordo extrajudicial ou outra forma de composição amigável da lide.

Cláusula Terceira: São obrigações da CONTRATADA:
Parágrafo primeiro. Informar periodicamente ou sempre que solicitado sobre o
andamento e as perspectivas de sucesso das ações judiciais objeto deste contrato;
Parágrafo segundo. Desempenhar com zelo as suas atribuições profissionais;
Parágrafo terceiro. Informar corretamente as despesas por meio de comprovante de
custas judiciais antecipadas à data do vencimento do prazo judicial, bem como por
meio de notas;
Parágrafo quarto. Informar ao (a) CONTRATANTE se o pedido de retenção de
honorários advocatícios contratuais foi deferido pelo Exmo. Juiz do processo de
execução;

Cláusula Quarta. Em caso de desistência no decorrer da fase de conhecimento da
ação ou durante a fase de cumprimento de sentença (execução), o CONTRATANTE
deverá arcar com os honorários de sucumbência ou quaisquer outras custas advindas
do procedimento de desistência.
Parágrafo primeiro. Para realização do procedimento de desistência o
CONTRATANTE deverá solicitar ao Setor Jurídico da ANFIP os formulários para
formalização do pedido.

Cláusula Quinta. Qualquer tolerância da CONTRATADA quanto as sanções
previstas neste contrato ou flexibilização de suas condições ou cláusulas não
implicará em novação ou repactuação das condições ora ajustadas.

Cláusula Sexta. A vigência deste contrato é indeterminada, resolvendo-se com o
pagamento integral dos honorários devidos, podendo ser rescindido mediante acordo
entre as partes.

Cláusula Sétima. Fica eleito o Foro da cidade de Brasília para dirimir qualquer dúvida
oriunda da aplicação ou interpretação das cláusulas constantes do presente contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por melhor que seja. E assim, por estarem
justos e contratados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma
na presença de duas testemunhas.

Brasília-DF, ____ de ____________ de 2019.

_________________________________________
Contratante

_________________________________________
CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARÁG
Farag Advogados Associados/Fa Consultores Ltda.
Contratado

TESTEMUNHAS:
1. Nome: _____________________________________CPF: ______________

2. Nome: _____________________________________CPF: ______________

