ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ADMINISTRADORES ESCOLARES

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
I – CONTRATANTE:
Nome:___________________________________________________________,
nacionalidade:____________________________, estado civil:______________________,
profissão:___________________, RG. nº_________________, CPF:_________________,
Endereço:______________________________________________,CEP:_____________,
Cidade:________________________, UF:_____ E-mail:____________________________.
II – CONTRATADO: Soraya Lopes Gonçalves, brasileira, advogada, inscrita na OAB sob o
nº 40.500/PR, com endereço profissional na Rua André de Barros, 226, sala 1002, Centro,
Curitiba, PR.
III – OBJETO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: O presente contrato tem como objeto a
contratação do profissional para promover ação judicial contra desconto previdenciário,
cumulado com cobrança retroativa de valores, contra o Estado do Paraná. O contratado
obriga-se a patrocinar a ação judicial em todas as instâncias, até final decisão judicial, sem
garantia de resultado.
IV – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer todos os
elementos, informações, certidões e demais documentos solicitados pelos CONTRATADOS,
bem assim o numerário necessário à satisfação de todas as despesas judiciais e extrajudiciais,
além daquelas imprescindíveis à realização dos trabalhos, tais como fotocópias, autenticações,
digitalização de documentos, depósito recursal, etc., todas com a antecedência necessária, de
modo a não prejudicar ou interromper, por tal motivo, o curso e andamento dos serviços.
Parágrafo primeiro - No caso de descumprimento do estabelecido nesta cláusula ficam os
CONTRATADOS isentos de qualquer responsabilidade pela morosidade, prejuízo ou
interrupção que daí resulte ao serviço objeto deste contrato.
V – O contratante fica isento de honorários advocatícios enquanto permanecer
associado à APADE. Em caso de saída do associado, deverá obrigatoriamente pagar
honorários ao contratado, a título de honorários advocatícios, o equivalente a 30% (trinta por
cento) do valor bruto que vier a receber em decorrência do processo, tendo como valor mínimo
de honorários o equivalente a um salário mínimo vigente à época do pagamento. Eventuais
honorários de sucumbência pertencem à contratada.
Parágrafo primeiro - Em caso de rescisão do presente contrato e/ou revogação da
procuração, os honorários acordados serão integralmente devidos aos CONTRATADOS, que
poderão solicitar a penhora do percentual ou valor mínimo mencionado diretamente nos autos
do processo ou em execução própria deste contrato.
VI – Em sendo a decisão judicial desfavorável, o Contratante fica ciente que deverá
arcar com honorários de sucumbência em favor do Estado do Paraná.
VII - Não estão incluídas na quantia prevista no caput desta cláusula quaisquer despesas
judiciais ou extrajudiciais, as quais correrão por conta e a expensas do CONTRATANTE, como
exemplo: custas processuais, cópias autenticadas ou simples, digitalização de documentos,
despesas postais relacionadas ao processo, cálculos contábeis, honorários periciais, honorários
assistenciais, despesas referentes a transferência bancária (quando realizadas em favor do
Contratante), etc.

VIII - O CONTRATANTE fica ciente de que os CONTRATADOS fornecerão informações sobre

o processo sempre que solicitado, bem como, que mensagens/ligações serão respondidas dentro
do horário comercial (segunda à sexta das 9:00 às 18:00). Eventual resposta em horário diverso
não implicará em anulação desta cláusula.
Parágrafo primeiro: O CONTRATANTE tem ciência de que um processo judicial, em razão de
todos os seus trâmites e andamentos, possui longa duração. Desta forma, isenta, desde já, os
CONTRATADOS de qualquer responsabilidade em razão de eventual morosidade do processo.
Parágrafo segundo: O CONTRATANTE tem ciência de que é necessária o cadastro de seus
dados no sistema eletrônico utilizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná em razão do processo
eletrônico, autorizando, desde já, a inserção de dados, informações e cópia de documentos
pessoais, bem como, comprovante de residência, isentando a CONTRATADA de qualquer
responsabilidade por eventual uso dos dados.
E, por ser verdade, as partes firmam o presente instrumento de contrato, que obriga por si e
seus herdeiros, ficando eleito o Foro de Curitiba, para dirimir qualquer litígio superveniente a
este ato.
Local e Data ____________________________
___________________________________
Contratante
___________________________________
Contratado
TESTEMUNHAS

1. Nome:_________________________________ Assinatura: __________________________Rg.:____________________
2. Nome:_________________________________ Assinatura: __________________________Rg.:____________________

