CONTRATO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
O Contratante, abaixo assinado e qualificado, e ROSÂNGELA DE SOUZA, brasileira, divorciada,
advogada, inscrita na OAB/SC sob nº 4.305, LARISSA DE SOUZA PHILIPPI LUZ, brasileira, divorciada,
advogada, inscrita na OAB/SC sob nº 24.176, NICOLE NATACHA DE SOUZA, brasileira, solteira, inscrita
na OAB/SC sob nº 37.615, CARINY PEREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SC sob nº
41.089, JOHNSON GARCEZ HOMEM, brasileiro, convivente, advogado, inscrito na OAB/SC sob nº
27.948, todos com endereço na Av. Hercílio Luz, nº 639 - Ed. Alpha Centauri, sala 402, Centro,
Florianópolis/SC – CEP 88.020-000, Telefone (48) 3222-6881, contratados denominados advogados,
estabelecem o presente contrato de honorários profissionais, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a elaboração, propositura e integral acompanhamento de
ação judicial, com o objetivo de pleitear ação judicial requerendo_________________________.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O(A) CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS, no final da ação, se julgada procedente com
condenação pecuniária, o percentual de 10% (dez por cento), se filiado, ou 20% (vinte por cento) não
filiado, ao final da ação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os honorários advocatícios previstos nesta Cláusula não prejudicam e nem
excluem eventuais honorários de sucumbência determinados em favor dos CONTRATADOS e/ou de
seus advogados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS JUDICIAIS
Todas as despesas judiciais que sejam necessárias para a consecução dos serviços ora contratados,
tais como: custas processuais, perícias, diligências oficiais, depósitos recursais, garantias reais ou
fidejussórias, cauções, etc., assim como fotocópias e autenticações, não estão incluídas nos valores
previstos na Cláusula Segunda deste instrumento (honorários advocatícios), sendo as mesmas de
inteira responsabilidade do (a) CONTRATANTE, e por essa deverão ser disponibilizadas aos
CONTRATADOS, quando, e se, houver.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os honorários de sucumbência, se arbitrados pelo Juízo, não serão
abatidos dos honorários fixados no presente contrato, ficando estes para os Advogados.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
Todos os documentos necessários para a propositura das ações serão providenciados pelo(a)
CONTRATANTE, tais como documentos pessoais e profissionais.
CLÁUSULA QUINTA – DA AUDIÊNCIA E TESTEMUNHAS
Na audiência de instrução e julgamento, nos processos que envolvem matéria fática, o (a)
CONTRATANTE deverá levar as provas que se fizerem necessário.
É de inteira responsabilidade do (a) CONTRATANTE avisar as testemunhas da audiência, sendo que
caso necessária intimação judicial das mesmas, deverá o (a) CONTRATANTE informar aos
CONTRATADOS, antes do ingresso do processo, o nome e endereço completo das testemunhas.
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Caso o (a) CONTRATANTE, devidamente avisado, deixe de comparecer a qualquer um de suas
audiências ou perícia, perdendo o processo por este motivo, deverá pagar aos CONTRATADOS, 50%
(cinquenta por cento) dos honorários advocatícios que seriam devidos, caso a ação fosse julgada
totalmente procedente.
CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA, CESSÃO, OU REPASSE
Nenhuma das partes poderá ceder, transferir ou repassar, no todo ou em parte, de forma gratuita ou
onerosa, quaisquer dos direitos e obrigações oriundas do presente contrato, sem a prévia e expressa
anuência da outra.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO
Na hipótese do (a) CONTRATANTE revogar a procuração outorgada em decorrência do presente
contrato e a outorgar a outro advogado, pagará aos CONTRATADOS, 50% (cinquenta por cento) do
valor que seria devido.
CLÁUSULA OITAVA – DOS HONORÁRIOS DO CONTADOR
Os eventuais honorários de perito serão por conta do (a) CONTRATANTE no valor de 2% (dois por
cento) do valor da condenação.
CLÁUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO
Qualquer divergência e/ou litígio decorrente da interpretação e/ou execução do presente contrato
deverá ser resolvido por meio de ação judicial a tramitar junto ao Fora da Comarca da Capital – SC,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados firmam o presente em duas (02) vias de igual teor e forma,
para que produza seus efeitos legais.

Florianópolis, ______, _______________, __________.

Rosângela de Souza
OAB/SC 4.305
24.176

Larissa de Souza P. Luz
OAB/SC

Cariny Pereira de Souza
OAB/SC 41.089

Nicole Natacha de Souza
OAB/SC 37.615

Johnson Garcez Homem
OAB/SC 27.948
_________________________________
CONTRATANTE
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