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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS. 

Pelo presente instrumento particular de contrato de 

prestação de serviços jurídicos, de um lado, na condição de CONTRATANTE,                   

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.983.884/0001-15, estabelecido à Rodovia 

DF-140 Km 05, Brasília-DF, CEP 72.595-630, endereço eletrônico: 

atendimento@parquedomirante.com, neste ato representada por seu síndico,             

Sr. Irno José Jacobsen, brasileiro, casado, CPF 238453501-30, e, de outro lado, na 

condição de CONTRATADA, a Sociedade de Advogados, MACEDO, SANTOS & 

NOGUEIRA ADVOGADOS, inscrita sob o CNPJ n.º 22.850.864/0001-35, inscrita 

OAB/DF sob o nº 2570/15 R.S., situada à SHIS QI 17, conjunto 01, casa 02, Lago 

Sul, Brasília-DF, CEP 71.645-010, representada pelo seu sócio administrador, 

Bruno Pereira de Macedo, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF nº 

39.685, têm entre si, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, desde já aceito, pelas cláusulas 

abaixo descritas. 

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO CONTRATO 

O presente instrumento tem como objeto a prestação de assessoria jurídica e 

serviços profissionais de advocacia consultiva e contenciosa, em prol dos interesses 

da CONTRATANTE, no que tange às esferas cível, trabalhista e administrativa, no 

âmbito do Distrito Federal, conforme processo seletivo divulgado no portal da 

contratante https://parquedomirante.com/avisos-e-comunicados/processo-

seletivo-servicos-advocaticios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: todas as petições, impugnações, recursos, contrarrazões 

de recursos, além de outras peças necessárias, serão elaboradas pelos advogados 

da CONTRATADA e protocolizadas no cartório competente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A fim de atender as exigências processuais, a 

CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA todos os documentos e informações 

necessários ao bom e rápido andamento da ação ou para satisfazer exigências do 

processo, dentro dos prazos legais.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: O serviço contratado será prestado, via de regra, durante 

o expediente da CONTRATADA, de segunda a sexta-feira, de 9 horas às 18 horas, 

salvo situações de força maior e patente urgência, que serão assim consideradas 

mediante avaliação circunstancial. 
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PARÁGRAFO QUARTO: Tendo em vista o disposto no artigo 231, incisos III e V, do 

Código de Processo Civil1, caso a CONTRATANTE se dê por citada e/ou intimada, ou, 

ainda, consulte processo eletrônico, esta se obriga a imediatamente avisar à 

CONTRATADA, para que as providências processuais sejam tomadas, respondendo, 

caso contrário, pela sua omissão ou negligência, uma vez que, em regra, será 

considerada citada e/ou intimada a partir da consulta que fizer. 

CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA consistem, além da assessoria, na 

condução e atuação dos processos de interesse da CONTRATANTE, nos quais esta 

seja parte. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá atuar nas demandas ajuizadas a 

partir do início da prestação dos serviços e naquelas em que a CONTRATANTE for 

citada a partir da assinatura deste instrumento. Também atuará prestando 

assessoria administrativa nas Assembleias do condomínio sempre que for solicitado 

pela CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA sempre que demandada pela 

CONTRATANTE, quanto à atuação consultiva, terá o prazo de até 3 dias úteis para 

responder suas solicitações, ressalvados os casos de extrema urgência em que as 

partes poderão convencionar um prazo menor, e os casos de alta complexidade que 

as partes poderão ajustar um prazo maior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA não atuará em processos que figure como 

parte adversa outros clientes seus, de igual modo, a CONTRATADA fica impedida, a 

partir da assinatura do presente contrato, de atuar em processos em face da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se, para a realização dos serviços ora contratados, a fornecer 

à CONTRATADA todas as informações e documentos considerados indispensáveis à 

defesa ou preservação de seus interesses, os quais deverão ser entregues na sede 

da CONTRATADA ou encaminhados via e-mail, preferencialmente no formato “.pdf”, 

nos prazos estipulados por esta. 

                                           
1 Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: 

[...] 

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão 
ou do chefe de secretaria; [...] 

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo 

para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá à CONTRATANTE indicar à CONTRATADA quais 

ações judiciais ela deverá atuar, fornecendo procuração e/ou substabelecimento de 

modo a permitir a atuação judicial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE deverá formalizar suas solicitações à 

CONTRATADA preferencialmente via e-mail: contato@msnadv.com.br.  

CLÁUSULA 4ª – DOS HONORÁRIOS 

Fica acordado entre as partes que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de 

honorários advocatícios, a importância abaixo descrita: 

a) A título de honorários de pró-labore, o valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil 

e seiscentos reais), com vencimento todo dia 10 (dez) do mês subsequente 

ao da prestação dos serviços;  

b) A título de honorários de êxito, o valor correspondente a 10% (dez por cento) 

do proveito econômico obtido pela CONTRATANTE nos processos judiciais em 

que a CONTRATADA atuar, cujo pagamento deverá se dar em até 10 (dez) dias 

contados a partir da finalização do respectivo serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As parcelas aqui pactuadas deverão ser pagas mediante 

depósito ou transferência bancária, para a Conta Corrente nº 139685-4, Agência 

4594-2, Banco do Brasil, de titularidade da CONTRATADA, ou ainda mediante por 

boleto bancário a ser encaminhado no e-mail da CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso no pagamento dos honorários pactuados 

acarretará incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora no importe de 

1% (um por cento) ao mês sobre o valor em atraso. Caso o atraso seja superior a 30 

(trinta) dias, a CONTRATADA poderá suspender a prestação dos serviços objeto deste 

instrumento, solicitar a negativação da CONTRATANTE junto aos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA), independentemente de notificação prévia, sem prejuízo 

de rescisão do presente instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor dos honorários será reajustado anualmente, a 

contar da data de assinatura deste instrumento, com base no INPC ou qualquer 

outro índice que vier a lhe substituir. Ademais, os valores poderão ser revisados na 

vigência do contrato, em comum acordo entre as partes, levando-se em conta o 

volume de trabalho, ou por qualquer outro motivo superveniente e imprevisível que 

torne insustentável o cumprimento das obrigações aqui assumidas. 

PARÁGRAFO QUARTO: Nos termos da Lei 8.906/1994 e da Lei 13.105/2015, fica 

expressamente consignado que os honorários de sucumbência, oriundos das ações 

em que a CONTRATADA atuar, deverão ser revertidos integralmente à CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Os honorários advocatícios são devidos, mesmo em caso de 

desistência, composição/acordo ou qualquer circunstância não determinada pela 

CONTRATADA, inclusive, caso fortuito ou força maior, ou, ainda, se lhe for cassado o 

mandato sem culpa da CONTRATADA.  

PARÁGRAFO SEXTO: Após a CONTRATADA identificar o pagamento de cada parcela 

dos honorários, esta providenciará a emissão da respectiva nota fiscal em nome da 

CONTRATANTE, que será encaminhada ao e-mail: 

atendimento@parquedomirante.com. 

CLÁUSULA 5ª - DAS DESPESAS 

Todas as despesas judiciais e extrajudiciais efetuadas pela CONTRATADA, ligadas 

direta ou indiretamente à execução do presente objeto, incluindo despesas com 

viagens fora do Distrito Federal, peritos, assistentes técnicos, certidões cartorárias, 

averbações, registros, taxas, custas, emolumentos, entre outras, ficarão sob 

responsabilidade do(a) CONTRATANTE, as quais deverão ser quitadas todo dia 10 

(dez) do mês subsequente, após a efetiva comprovação dos gastos.   

CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA, DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA 

RESCISÃO 

O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo das partes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O dia de início da prestação dos serviços será o primeiro 

dia útil do mês de abril de 2021. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente contrato poderá ser rescindido pelo seu 

inadimplemento ou, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA 7ª – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para o perfeito cumprimento deste contrato, as partes declaram estar estabelecidas 

atualmente nos endereços indicados no preâmbulo do presente instrumento, 

comprometendo-se, ambas, a imediatamente notificar/comunicar por escrito ou e-

mail, uma à outra, sobre qualquer mudança ocorrida. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Até que seja feita a comunicação mencionada no CAPUT, 

serão válidos os avisos, as comunicações, as notificações e as interpelações 

enviadas para o endereço (residencial e/ou eletrônico) constante no preâmbulo 

deste contrato, inclusive citações/intimações judiciais, o que as partes pactuam 

com base no art. 190 do CPC. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer tolerância das partes em relação ao estrito 

cumprimento das obrigações ora assumidas ou em exercer quaisquer direitos 

decorrentes deste contrato não importará em renúncia de direitos, novação ou 

desistência de exigir o fiel cumprimento das cláusulas aqui redigidas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE registra que conhece e anui com a 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE da CONTRATADA, de modo que autoriza expressamente 

que esta utilize seus dados pessoais para fins de prestação dos serviços ora 

contratados, bem como para campanhas de divulgação da CONTRATADA.  

PARÁGRAFO QUARTO: As partes elegem o foro da circunscrição judiciária de 

Brasília/DF, para dirimirem quaisquer dúvidas inerentes ao presente instrumento, 

renunciando expressamente qualquer outro por mais privilegiado que seja.   

E assim, por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente o presente 

contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de produzir seus efeitos 

jurídicos e legais.  

 

Brasília-DF, 31 de março de 2021. 

 

 

 

MACEDO, SANTOS & NOGUEIRA ADVOGADOS  

(CONTRATADA) 

     CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO 

MIRANTE (CONTRATANTE)
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