
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

  

CONTRATANTE:  

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina  

– SINJUSC, CNPJ 80.151.087/001-37, situado na Av. Mauro Ramos, 448 – Centro, 
Florianópolis-SC, representado pelo presidente Hélio Lentz Puerta Neto, RG 
3.120.317 e inscrito sob o número de CPF 035.221.349-31.  

CONTRATADO:  

Bárbara Bento da Silva Luize, brasileira, psicóloga CRP 12/20513, RG 5.611.532 
CPF 097.474.699-10, residente em Av. Jorn. Rubens de Arruda Ramos, 1744 – Apto 
401 – Centro, Florianópolis-SC   

As partes acima elencadas, Contratante e Contratado, firmam entre si o presente 
Contrato de Prestação de Serviço, conforme cláusulas a seguir.  

  

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO  

O CONTRATADO, por meio do presente contrato, se compromete a prestar serviço 
de atendimento e tratamento psicológico aos filiados da CONTRATANTE, assim 
como aos dependentes dos filiados. O serviço será prestado apenas por solicitação 
do filiado, mediante apresentação de declaração de vínculo associativo.  

O local da prestação de serviço será na Av. Rio Branco, 354 – Sala 502, Edifício 
Maximm’s, Centro – Florianópolis, ou por vídeo chamada, como for mais 
conveniente para o filiado ou seu dependente. Caso o atendimento seja para um 
menor tem que ser autorizado pelos pais ou responsável legal.  

O contato poderá ser feito por Telefone ou WhatsApp (48) 99925-9981 ou email: 
barbaraluizepsicologa@gmail.com  

§ 1º. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de 
horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.  

§ 2º. Dependente do filiado, fica estabelecido para este contrato como cônjuge e 
filhos menos de 18 anos.  

  

CLÁUSULA 2ª - DO PRAZO  

Este contrato tem prazo de: 1 (um) ano, com início em 22/mar/2021.  

Parágrafo único. Ao final deste prazo, se não houver manifestação em contrário por 
alguma das partes, o presente contrato será ser renovado automaticamente, por 
período indeterminado.  

  



CLÁUSULA 3ª - DA RETRIBUIÇÃO  

Em retribuição pelos serviços, o filiado se compromete a pagar ao CONTRATADO o 
valor de tabela, com o seguinte desconto:  

- 25% para os atendimentos presenciais  

- 50% para os atendimentos por vídeo chamada (online)  

O valor atual de tabela está em R$ 120,00 (cento e vinte reais), para cada sessão de 
atendimento psicológico.  

Com isso os valores de cada sessão seriam: R$ 60,00 para os atendimentos online, e 
R$ 90,00 para os atendimentos presenciais.  

§ 1º. Tal valor será pago em parcela única, antes do início de cada sessão de 
atendimento.  

§ 2º. Havendo reajuste na tabela, o Contratado se compromete a informar a 
Contratante.  

  

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO São 

obrigações do CONTRATADO:  

I. Prestar atendimento, com a devida dedicação, seriedade e dentro da ética 
estabelecida pelo Conselho Regional de Psicologia.  

II. Fornecer recibos referentes aos pagamentos efetuados pelo filiado;  

III. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua 
responsabilidade, nos contratos da legislação vigente, relacionadas aos serviços 
especificados neste contrato;  

IV. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas 
competentes, referentes a estes serviços;  

  

CLÁUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE:  

I. Fornecer as informações do contrato, quando solicitado pelo filiado.  

II. Fornecer a declaração de vínculo associativo atualizada ao filiado, antes do 
início dos atendimentos.  

  

CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO  

A qualquer momento, poderão as partes rescindir este contrato, desde que avisem 
previamente à outra parte, com antecedência de 30 dias corridos.  



  

CLÁUSULA 7ª - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes 
hipóteses:  

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes; II. 

Pelo escoamento do prazo;  

  

CLÁUSULA 9ª - DO FORO  

As partes elegem o foro de Florianópolis-SC para dirimir eventuais litígios 
decorrentes deste contrato.  

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento.    

  

Florianópolis, 18 de março de 2021  

  

CONTRATANTE:  

 SINDICATO DOS  Assinado de forma digital por  

 TRABALHADORES DO PODER  SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

JUDICIARIO D:80151087000137  

JUDICIARIO D:80151087000137 Dados: 2021.03.18 15:28:14 -03'00' 

____________________________________________  

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina   

Presidente Hélio Lentz Puerta Neto  

CPF 035.221.349-31  

   

CONTRATADO:  

 

Psicóloga | CRP 12/20513 

___________________________________________  

Bárbara Bento da Silva Luize  

CPF: 097.474.699-10  



  


