CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATANTE

NOME: _________________________________________________________________
ESTADO CIVIL: _______________________PROFISSÃO: ________________________
CPF/MF:___________________________ RG: ___________________ - SSP/_________
ENDEREÇO:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________ ESTADO: _________
E-MAIL: ________________________________________________________________
TEL.: (____)_________________________________

CONTRATADA
SANTIAGO & PASSOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob nº
27.852.463/0001-38, estabelecida na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, SN, Quadra
501 Sul, Lote 06, Conj. 01, 4º Andar, Sala 406, Edifício Amazônia Center, Plano Diretor Sul,
Palmas
–
TO, CEP:
77.016-002,
telefone
(63) 3213-1654
e
e-mail
santiagopassosadvocacia@gmail.com, neste ato representada por sua representante legal
Diolina Rodrigues Santiago Silva, advogada inscrita na OAB/TO sob o nº 4954.
Ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A Contratada compromete-se, em cumprimento ao mandato que for outorgado
aos seus sócios, parte integrante deste contrato, a prestar serviços profissionais de
advocacia no ajuizamento de AÇÃO EM FACE DO BANCO DO BRASIL E/OU UNIÃO
VISANDO A REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS COTAS PASEP ALÉM DE PEDIDO
POR DANOS MORAIS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E DA
CLÁUSULA QUOTA LITIS.
Pelos serviços prestados e especificados neste instrumento contratual, a Contratada
receberá a título de honorários contratuais a quantia equivalente a 20% (vinte por cento)
do total do proveito econômico obtido pelo o Contratante.
Visto aqui

Convencionam ainda as partes, nos termos do disposto no Art. 50 do Código de Ética
e Disciplina da OAB, que o valor dos honorários contratuais ora pactuado somente será
devido a Contratada em caso de êxito na ação objeto deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACORDO EXTRAJUDICIAL E AS CONSEQUÊNCIAS
O Contratante reconhece que não deve transigir ou firmar qualquer avença com a
parte adversa sem o conhecimento da Contratada, bem como que eventual acordo judicial
ou extrajudicial com a parte contrária não implica em redução ou abatimento do valor dos
honorários contratuais.
CLÁUSULA QUARTA
RESSARCIMENTOS.

-

DAS

DESPESAS

JUDICIAS,

EXTRAJUDICIAIS

E

Fica estabelecido que os honorários contratados cobrem os serviços prestados pela
Contratada e os cálculos contábeis, não envolvendo pagamento de custas e outros
consectários legais que correrão por conta do contratante.
Eventuais despesas realizadas pela Contratada para obtenção de certidões, cópias,
condução de auxiliares e qualquer outros encargos indispensáveis à resolução da contenda
jurídica objeto deste contrato não se incluem no valor pactuado na cláusula segunda e
serão ressarcidas pelo Contratante mediante prestação de contas, nos termos do Art. 3º,
“c” da Resolução nº 004/2017, de 18 de agosto de 2017 - Tabela de Honorários da Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Tocantins.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO
Fica estabelecido que, iniciados os serviços especificados na cláusula primeira, a
revogação do mandato outorgado para cumprimento do objeto deste contrato por vontade
unilateral do Contratante não o desobriga do pagamento à contratada da verba honorária
disposta na cláusula segunda deste instrumento, bem como não retira o direito da
Contratada de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de
sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado, nos
termos do Art. 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes são cientes de que o presente contrato de serviços advocatícios está em
consonância com o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como nos termos
da Resolução nº 004/2017, de 18 de agosto de 2017 -Tabela de Honorários da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Tocantins.
Fica ajustado que a comunicação do escritório com o Contratante será feita pelo email indicado por ele no presente contrato ou na ficha de cadastro, considerando realizada
a comunicação assim enviada.
Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas para dirimir as dúvidas oriundas deste
contrato, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Visto aqui

E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas
vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo
assinadas, que a tudo assistem.

______________________,________de ___________________de_________

_____________________________________________________________________
CONTRATANTE

SANTIAGO & PASSOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

________________________________________________
1ª Testemunha
CPF:
End:

________________________________________________
2ª Testemunha
CPF:
End:

