
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos

 

I.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

De um lado, 1. Dr.ª. Marianna Paulíková, Advogada

            Dunajská 39, 811 08 Bratislava

            B.I.: 42129125

     NIF: 1074813487

      Banco: Tatra Banka

Conta n º.: 2621070211/1100

          / Constituída/

De outro lado, 2. Nome e apelido:

Data de nascimento:

Identificação:

Residente em:

/Constituinte/ 



As partes acima qualificadas convencionam e contratam o 
seguinte:

II.

SEGUNDA CLÁUSULA - DO OBJECTO 

1. Pelo presente instrumento particular deste Contrato de Prestação de Serviços 
Jurídicos  (adiante  designado  “o  Contrato”),  a  Constituída  prestará  serviços 
jurídicos  em representação  do(a)  Constituinte  supracitado(a)  nas  acções  em 
processos  judiciais  no  Tribunal  Distrital/  Regional 
de  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ..,  autor  ...  ...  ...  ...  ...  ..  ...  contra  o 
réu ... ... ... ... ... ... ... de ... ... ... ... ... ....

2. O Constituinte compromete-se, a título de honorários de prestação de serviços 
a pagar à Constituída,  no momento da assinatura do presente  Contrato,  um 
adiantamento para eventuais despesas inesperadas no valor de ... ...., Euros. 
Em  remuneração  dos  serviços,  o  Constituinte pagará  à  Constituída  a 
importância de ... ... ... ... ... ...,  Euros, até 30 dias após a conclusão do processo 
após o julgamento final. A Constituída deve apresentar um documento fiscal, 
seis meses depois.

III.

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Sem prejuízo  de  outras  obrigações  previstas  na  legislação, a  Constituída  é 
obrigada,  na  prestação  dos  serviços  profissionais,  continuar  com  a  devida 
diligência profissional.

2. A  Constituída  obriga-se  aqui  a  proteger  os  interesses  do  Constituinte  e  a 
manter  confidenciais  todas  as  informações  reveladas  por  ele  em relação  à 
prestação de serviços jurídicos em termos do presente artigo 23º da Lei n º. 
586/2003  J.  O.  (Jornal  Oficial  da  República  Eslovaca),  de  Advogados. 
Qualquer  outro  direito  resultante  desta  secção  é  obrigatório  também  para 
trabalhadores/funcionários  do  Escritório  de  Advogados  representado  pela 
Constituída.

3. A  Constituída compromete-se  a  prestar  serviços  jurídicos  segundo  as 
instruções do Constituinte (ou seguir um procedimento previamente acordado), 
exercer a sua competência profissional e de iniciativa, a fim de maximizar o 
sucesso do Constituinte numa acção judicial.

4. As  partes  contratantes  concluíram  que as  actividades  da  Constituída  e  as 
instruções do Constituinte deverão se realizar após acordos escritos individuais 
(e-mail) ou verbais.

5. O Constituinte deve fornecer à Constituída todas as informações e documentos 
necessários,  informará  a  Constituída  de  todos  os  factos  relevantes 



atempadamente e pagará a remuneração contratual dentro do prazo acordado, 
incluindo  o  reembolso  dos  custos  administrativos  e  reembolso  de  tempo 
extraordinário  exigido  para  a  realização  do  trabalho  da  Constituída.  Pelo 
presente instrumento particular deste Contrato, foi concluído que  será pago o 
adiantamento supracitado no momento da assinatura do presente Contrato. 

6. A Constituída é responsável por qualquer dano causado ao Constituinte  em 
relação  à  prestação  de serviços  jurídicos.  Esta  responsabilidade  também se 
aplica  no caso  de  tal  dano  ser  causado  por  advogado  estagiário,  ou  outro 
funcionário  do  Escritório  de  Advogados.  A  Constituída  não  poderá  ser 
responsabilizada, a não ser que seja provado que o dano não pôde ser evitado 
apesar de terem sido efectuados os melhores esforços. 

IV.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES COMUNS E FINAIS

1. Se o caso exigir uma acção em nome do Constituinte, o mesmo é 
obrigado a conceder uma procuração à Constituída no prazo de 2 
dias a partir da apresentação de tal pedido.

2. O Constituinte pode denunciar o presente Contrato a qualquer 
momento e independentemente dos motivos, mas é obrigado a 
pagar à Constituída o montante acordado da remuneração pelo 
trabalho realizado até à data de cessão do presente Contrato, e o 
mesmo é igualmente obrigado(a) a reembolsar os custos 
incorridos.

3. A Constituída só pode denunciar o presente Acordo se se 
verificar uma quebra de confiança entre a Constituída e o 
Constituinte ou se tiver ocorrido um conflito de interesses em 
termos do artigo 22 º, (1), (2), (3), da Lei n º.586/2003 J. O., de 
Advogados. 

4. O presente Contrato é celebrado em 2 originais.

 Em Bratislava, a ................................

 

______________  ____________

Constituída Constituinte  


	     	       	Dunajská 39, 811 08 Bratislava

