
 

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 

 

NOME:  ______________________________________________________________________________ 

 

NACIONALIDADE: _______________________ ESTADO CIVIL:  _______________________________ 
 

IDENT. Nº: _________________ ÓRGÃO EXP.: ______________ CPF Nº: _________________________ 

 

ENDEREÇO: _________________________________________ BAIRRO: ________________________ 

  

CIDADE: ___________________       U.F: _______                  CEP: _______________________ 

 

TEL. RESID.:  _____________________                          TEL. TRAB.:  ____________________ 

 

( ) ATIVO     ( ) INATIVO        ( ) PENSIONISTA                   DATA DE NASCIMENTO: _____________ 

 

 

DAS ADVOGADAS-CONTRATADAS: Mª AUXILIADORA BICHARRA DA S. SAN-

TANA, inscrita na OAB/AM sob o nº 3004 e JANNE SALES GOMES, inscrita na 

OAB/AM sob o nº 3045, ambas com escritório profissional nesta cidade na Rua Franco de 

Sá, 270 – São Francisco, Ed. Amazon Trade Center, 1º andar, sl 110 – CEP 69.079-210, tele-

fones/fax (92)3611-3911/9112-3184/9136-8184. 

DO OBJETO: Promover AÇÃO DE COBRANÇA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL 

(JEF) com o fim de pleitear a devolução da parcela do Imposto de Renda sobre o auxílio-

creche e da Cota-parte do auxílio-creche. 

DOS HONORÁRIOS: Será pago as Advogadas-Contratadas o percentual de 15% (quinze 

por cento) incidente sobre o valor bruto devido ao Contratante, independentemente dos hono-

rários de sucumbência. O percentual previsto nesta cláusula, após o ajuizamento da ação, será 

devido as Advogadas-Contratadas independentemente de o pagamento ser efetuado em razão 

de acordo administrativo ou judicial com a interveniência ou não de terceiros e ou das Advo-

gadas-Contratadas. O não pagamento da importância e do percentual previsto nesta cláusula 

ensejará o ajuizamento da ação competente, nos termos da legislação vigente. 

DA DOCUMENTAÇÃO: O(A) Contratante se obriga a entregar as Advogadas-Contratadas a 

documentação necessária ao ajuizamento da ação. 

DO FORO: Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de Manaus (AM), com exclusão dos 

demais, como competente para dirimir as questões resultantes deste Contrato. E, por estarem 

justos e contratados, firmam o presente Contrato de Honorários Advocatícios em duas vias de 

igual teor e forma. 

 

Manaus (AM), _____ de ___________________ de 2018. 

 

        .................................................                       .................................................. 

                          Contratante                                        Advogadas-Contratadas 

 


