
CONTRATO DE HONORÁRIOS 
  

 
CONTRATADOS: Antônio Vicente Martins Advogados Associados, OAB/RS 2965, 
inscrito no CNPJ nº 08589362/0001-71, estabelecido na Avenida Borges de Medeiros, nº 
2105, conjunto 910, Praia de Belas, Porto Alegre, CEP 90.110-150. 
 
Contratante             ______________________________________________ 
Nacionalidade: ______________________________________________ 
Estado civil:  ______________________________________________ 
Profissão:   ______________________________________________ 
CPF:   ______________________________________________ 
Endereço:  ______________________________________________ 
 
 
Cláusula 1. Pelo presente, o contratado se obriga, face ao instrumento de mandato que lhes 
foi outorgado e nos limites deste, a prestar fielmente seus serviços advocatícios, no âmbito 
da Justiça Federal para buscar junto a esta, a correção das atualizações monetárias 
incidentes sobre os depósitos fundiários ocorridos no período de 1999 até a presente data.  

  
Parágrafo primeiro. A responsabilidade do contratado está limitada exclusivamente à área 
de jurisdição da Justiça Federal da 4ª Região.  

  
Parágrafo segundo. Em remuneração pelos serviços prestados, o contratante pagará aos 
contratados honorários advocatícios equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor recebido 
pelo contratante, no caso do contratante ser sócio do SINPRO/RS e 15% (quinze por cento) 
do valor recebido e/ou recolhido junto à conta vinculada de FGTS, no caso do contratante 
não ser sócio do SINPRO/RS.  
 
Cláusula 2. Cabe ao contratante a responsabilidade do pagamento das custas e despesas 
que forem necessárias ao bom andamento da ação, bem como fornecer os documentos e 
informações que os advogados ora contratados lhe solicitarem.  

  
Cláusula 3. Fica autorizada desde já a contratação de perito contábil cujos honorários se 
fixa em 2% (dois por cento) do valor observado na liquidação da sentença ou em acordo.  

  
Cláusula 4. O total dos honorários será devido mesmo na hipótese de revogação do 
mandato sem culpa dos contratados e incidirá sobre a integralidade da condenação.  

  
E por estarem justo e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas abaixo arroladas, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos  

  
  
______________________________________________ 
NOME COMPLETO E ASSINATURA  
  
_____________________________________________ 

 
1ª TESTEMUNHA  
  
 _____________________________________________ 
2ª TESTEMUNHA  

 


