
CEZARBRITTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO

ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA, CNPJ n° 11.013.026/0001-90

endereço na Rua das Cajazeiras, n° 43, Centro, São Luis/Má, CEP 65.015-080,

neste ato representado pelo seu Presidente Anibal da Silva Lins, brasileiro,

casado, oficial de justiça, CPF n° 249.393.583-72, RG n? 59090296-2 SSPIMA,

residente e domiciliado na Rua do Passeio, n° 900, Centro, São Luis/Má, CEP

65.015-370, telefone: (98) 99144-9050, e-mail anibaI689@gmai1.com; e pelo

Tesoureiro Francisco Fagner Damasceno de Oliveira, brasileiro, CPF n"

911.103.943-49 e RG n° 121436999-2 SSP/MA, telefone (98)98220-0211.

CONTRATADA: CEZAR BRITTO & ADVOGADOS ASSOCIADOS,

sociedade civil de advogados inscrita na OABIDF sob o n° 1.763/10, com sede à

SHIS QI 26, conjunto 02, casa 02, Lago Sul, BrasíliaIDF, neste ato representada

pelo advogado sócio CEZAR BRITTO, brasileiro, casado, advogado, OABIDF

32.147,OABIMG 140.251 e OAB/SE 1.190.

CLÁUSULA la - DO OBJETO CONTRATUAL

o objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatícios da

CONTRATADA ao CONTRATANTE referente às seguintes demandas (até o

trânsito em julgado):

i) à elaboração de Ação de Controle Concentrado, perante o Tribunal de Justiça

do Estado Maranhão, em face do artigo 3° da Lei Maranhense n° 8032/2003;

ii) atuação nos Pedidos de Providências n° 003848-58.2019.2.00.0000, 0000981-

92.2019.2.00.0000, 0002169-23.2019.2.00.000 e 009879-65.2017.2.00.0000

que tramitam no Conselho Nacional de Justiça;
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iii) atuação nos Procedimentos de Controle Administrativo - PCA

00011208.78.2018.2.00.0000 e 0000716.90.2019.2.00.0000, que tramitam no

Conselho Nacional de Justiça.

iv) atuação no AResp n° 1522467 e no AResp n° 1542368/MA, que tramitam no

Superior Tribunal de Justiça.

v) atuação no Mandado de Segurança n° 36.254, que tramita no Supremo

Tribunal Federal- STF.

vi) atuação na Ação 0018343-50.2016.5.16.0022 no Tribunal Regional do

Trabalho da 16°Região - Estado do Maranhão.

vii) atuação no Recurso Inominado Cível 0810313-67.2019.8.10.0001 no

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - Juizados Especiais.

viii) acompanhar os processos penais no interesse dos filiados do SINDJUS/MA

nos tribunais superiores que tenham sido demandados até a assinatura do

contrato.

CLAUSULA 2a DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 O CONTRATANTE compromete-se a pagar à CONTRATADA:

2.1.1 Em relação ao objeto contratual, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

a título de pró-labore, a ser honrado em IOde outubro de 2019.

2.1.2 Em relação aos Honorários sobre o êxito, nas causas sem valor econômico,

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por processo, a ser honrado até cinco

dias após o trânsito em julgado das decisões judiciais ou administrativas.

2.1.3 Em relação aos Honorários sobre o êxito, nas causas com valor econômico

(item "iv" da cláusula primeira deste contrato), o percentual de 20% do proveito

econômico obtido, ficando a cargo do Presidente e/ou do Secretário de Assuntos

Jurídicos do Sindicato providenciar a assinatura dos interessados, ora agravantes,

aos termos de adesão (em anexo l, a ser anexado a este contrato no prazo de~~

'\ ,,(
\_'~
r \

OAB-DF 1763-10
ONJUNTO02, CASA02, LAGOSUL,CEP71.670-020 / BRASíLIA-DF,BRASIL/ T + 55 61 3548-0032/ F+ 55 61 3532-8902

advocacraecezarbntto adv br



CEZAR BRITTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

dias úteis após a assinatura deste. A contratada apenas fará o acompanhamento

dos casos em que houver expressa adesão individual e após a sua juntada a este

contrato.

2.2 Eventual definição de estratégia de assistência jurídica pela

CONTRATADA, após a análise de todas as documentações, pode gerar a

alteração dos objetos contratuais, desde que tenha a anuência e o de acordo do

CONTRATANTE, restando a necessidade de uma alteração contratual.

2.3 Os pagamentos serão feitos por depósito ou transferência bancária na conta

corrente da CONTRATADA, sob titularidade da banca Cezar Britto &

Advogados Associados, n. 114.427-8, agência 3478-9, Banco do Brasil, CNPJ

13.236.5570001-78.

CLAUSULA 3"- DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS

3.1 O CONTRATANTE obriga-se a fornecer todos os elementos, informações e

demais atos indispensáveis ao bom andamento dos trabalhos. Obrigam-se,

quando houver, ao pagamento à CONTRATADA de quaisquer ônus incidentes

sobre o processo, como custas, taxas, impostos, sucumbência, cópias, bem como

despesas com deslocamento e estadia dos advogados fora do Distrito Federal,

sempre mediante adiantamento com a respectiva prestação de contas por nota

fiscal ou comprovante idôneo das despesas.

3.2 A CONTRATADA obriga-se a agir com todo empenho, ética e presteza no

cumprimento da prestação dos serviços advocatícios ora contratados, bem assim

informando previamente o CONTRATANTE das despesas eventuais a que se

refere o item 3.1.

CLÁUSULA 43 PRAZOS E RESCISÃO

4.1 - O termo inicial do presente contrato corresponde à data de s~ as~atura e

seu termo final o trânsito emjulgado das ações objeto deste contrat~
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4.2 - Em caso de descumprimento de quaisquer cláusulas do presente contrato, a

parte inocente poderá considerar rescindido o presente, observado o seguinte:

4.2.1 - Em se dando o descumprimento por culpa do CONTRATANTE, a

CONTRATADA ficará obrigada a prestar seus serviços apenas pelo período

máximo 10 (dez) dias a contar da notificação que fizer ao CONTRATANTE,

servindo esta como RENÚNCIA aos poderes conferidos por substabelecimento

ou procuração no processo judicial e administrativo sob patrocínio da

CONTRATADA, tudo nos termos do artigo 112 do Novo Código de Processo

Civil.

4.2.2 - No caso do interesse do CONTRATANTE em rescindir o presente

instrumento ele deve comunicar a CONTRATADA com 60 (sessenta) dias de

antecedência. Durante o transcurso deste prazo será devido o pagamento

proporcional à CONTRATADA.

CLAUSULA S"- EFICÁCIA

5.1 - Tal contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável pelas partes, as

quais se obrigam ao seu integral cumprimento, bem como seus eventuais

herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA 68 - DO RECIBO DE PAGAMENTO

O(s) comprovante(s) de depósito(s) para a CONTRATADA deverão ser

apresentados e encaminhados ao seu setor financeiro através do e-mail

financeirocba@cezarbriUo.adv.br, sob responsabilidade da Administradora

Marluce Britto. Após comprovação, será emitido recibo ou nota fiscal.

CLÁUSULA 78 - DA ANTECIPAÇÃO

O total dos honorários pelo pró-labore poderá ser exigido imediatamente em

caso de desistência,composiçãonão contenciosaou por qualquercirc~stân<9/
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não determinada pela CONTRATADA ou, ainda, se lhe for cassado o mandato

sem culpa.

CLÁUSULA 8"- FORO

8.1 - Elegem o CONTRATANTE e a CONTRATADA a comarca de Brasília/DF

para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, renunciando

desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para tanto, assinam o presente contrato em três vias de igual teor, para o mesmo

fim, na presença de duas testemunhas.

ANIBAL DA SILVA LINS

CPF: 249.393.583-72

Cezar Britto & Advogados Associados I
OABIDF 1763/10

PAULO FREIRE

OABIDF 50.755

Cezar Britto & Advogados Associados

CPF: O~:3 ~?-~. 1..t0 - 5<6
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