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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Por este instrumento particular que em si fazem, como:

CONTRATANTE: _____________________________, brasileiro(a), estado civil: _____________,
Profissão: ______________________, portador(a) da de identidade n.º ___________________, inscrito(a)
no CPF sob o n.º _____._____._____-____, e-mail: _______________________________________,
residente e domiciliado(a) na ________________________________________, nº _______, ___________,
Bairro: ____________________________, Cidade: ____________________, RJ, CEP.: ___._____-____.

CONTRATADO: JÚLIO CLÁUDIO CORREA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RJ
154.295, com endereço profissional na Av. Comendador Teles nº 2.416, sl. 23/25, Vilar dos Teles, São
João de Meriti - RJ, CEP.: 25.561-162, que mutuamente, aceitam, ratificam e outorgam, por si, herdeiros e
sucessores o presente contrato mediante as clausulas e condições abaixo descritas:

Primeira: O CONTRATADO na qualidade de advogado e nos termos da procuração “ad judicia” e “et
extra” que lhes foi outorgado, obriga-se, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do presente
e recebimento de todos os documentos necessários a ajuizar ação junto ao Juizado Especial
Cível – JEC - em face de ___________________________.

Segunda: O(a) CONTRATANTE obriga-se a fornecer ao CONTRATADO todos os elementos
indispensáveis às provas que lhes forem solicitadas e, se necessário levar testemunha nas audiências
marcadas. Compromete-se ainda a comparecer pessoalmente ao escritório do
CONTRATADO para tomar ciência da data, horário e local das audiências
designadas devendo estar presente no local da audiência com antecedência mínima de
4 (quaretna) minutos. O(a) CONTRATANTE tem ciência de que informações sobre o
“andamento” do processo podem ser obtidas pessoalmente no escritório do CONTRATADO, por
telefones indicados no logotipo em horário comercial ou pelo e-mail: cliente@advjuliocorrea.com.br, bem
como por nome, CPF ou nº de processo diretamente em consulta junto ao site eletrônico do Tribunal de
Justiça: www.tjrj.jus.br ou pelo telefone do tribunal 3133-2000.

Terceira: Tendo em vista o rito especial do JEC o(a) CONTRATANTE está ciente de que não
receberá por parte do CONTRATADO nenhuma correspondência ou
comunicação postal ou eletrônica sobre o andamento do processo ou
comunicação de data de audiência; no entanto o CONTRATADO poderá por
liberalidade enviar correspondências postal, comunicações via e-mail, whatsapp, MSN ou telefones que o(a)
CONTRATANTE autoriza e informa neste, o que não o desobriga ao comprimento do disposto na
clausula segunda. E-mail: ___________________________________________ Tel. contato:
21 ___________________ _____________________ _________________ __________________.

Quarta: O presente contrato é de meio e não de fim, ou seja, não garante resultado final
satisfatório, tendo o CONTRATADO por cessado suas obrigações contratuais quando da prolatação da
sentença em primeira instância e/ou acordo firmado, seguindo-se até o recebimento final das parcelas ou
execução em caso de não cumprimento por parte do réu com a devida satisfação dos honorários contratados.
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Quinta: Possíveis embargos poderão ser interpostos por liberalidade e arbítrio do CONTRATADO
sem custo, MAS, agravos ou qualquer outro recurso após a sentença de 1º
grau

somente

serão

interpostos

com

solicitação

expressa

do(a)

CONTRATANTE e aceitação do CONTRATADO mediante previsão de pagamento de honorários
exclusivo para esse fim, além do que já fora pactuado em relação a ação.

Sexta: O(a) CONTRATANTE declara ter ciência dos fatos narrados para confecção da peça inicial
sendo estes fatos verdadeiros de acordo com sua narrativa no dia da assinatura deste contrato, sendo de sua
única e exclusiva responsabilidade, tendo sido orientado quanto ao risco de lide temerária ou de má-fé.

Sétima: Conforme poderes outorgados em procuração ad judicia e et extra o CONTRATADO pode,
em relação à referida ação: substabelecer, concordar, discordar, transigir, sem prévio ou comunicado ao
CONTRATANTE, enfim, praticar todos os atos para o bem e fiel cumprimento do mandato podendo
informar e inserir em acordos ou mandados de pagamento seus dados bancários para recebimento e assim
sendo, serão repassados ao CONTRATANTE em até 4 (quatro) dias úteis após a liberação dos valores
recebidos pelo CONTRATADO.
Oitavo: Pelos serviços profissionais ora contratados o(a) CONTRATANTE obriga-se a pagar o valor
equivalente a 30% (trinta por cento) de todo e quaisquer valores levantados na presente ação
independentemente do objeto da ação ser reembolso ou devolução de valores pagos por produtos ou serviços.

Nona: Caso a sentença ou acordo firmado houver valores a serem recebidos a título de dano material ou
restituição de valores em beneficio ao CONTRATANTE, com procedência na demanda ganhando a
obrigação de fazer, créditos ou compensação futura, será pago a título de honorário advocatício 25% (vinte e
cinco por cento) de tais benefícios ou valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) o que melhor convier ao
CONTRATANTE, independente do disposto na clausula acima (oitava) referente aos 30% (trinta por
cento) relacionados ao valor pecuniário recebido (dano moral ou outro ganho).

Décima: Caso o(a) CONTRATANTE não tenha êxito na demanda ou
nada receba em valores financeiros ficará isento do pagamento
de quaisquer honorários - exceto ao disposto no item acima em relação a procedência
nas obrigações de fazer ou compensações recebidas, caso em que pagará 25% (vinte por cento)
ou R$ 500,00, conforme já explicitado na clausula nona.
Décima primeira: Se for requerido e contratado algum tipo de recurso deverá ser pago o valor de
R$ 100,00 (cem reais) para a interposição do mesmo. Havendo êxito no recurso o(a)
CONTRATANTE terá restituído o valor pago quando for acertado o pagamento dos 30% (trinta por
cento) contratados (clausula oitava) ou benefício.
Décima segunda: Em caso de acordo ou sentença para pagamento de indenização por intermédio de
ID Deposito (deposito identificado) no CPF do autor a liberação do recurso dependerá de emissão de alvará
via mandado de pagamento assinado pelo juiz e a ser enviado ao Banco do Brasil NÃO HAVENDO data
definida para liberação pelo cartório do JEC, mas em média, o tempo de expedição de alvará após a
identificação do pagamento tem sido de 2 (dois) a 3 (três) meses dependendo do juizado. Em síntese,
após acordo firmado em ID somente haverá recebimento posterior, cerca de 3 (três) meses.
Contrato de prestação de serviços jurídicos – Juizado Especial Cível (JEC) - Homens

Av. Comendador Teles 2416, Sl. 23/25 – Vilar dos Teles – São João de Meriti -RJ - CEP 25.561-162 Tel.: 2752-7842 / 2757-2614 / 9662-8627 /
SITE: www.advjuliocorrea.com.br Emails: cliente@advjuliocorrea.com.br acordos@advjuliocorrea.com.br (JEC – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL) * 2017*

Décima terceira: Em caso da desistência da ação, destituição do CONTRATADO ou
ausência nas audiências designadas o(a) CONTRATANTE pagará os seguintes valores, de acordo
com cada caso:
§ primeiro: Desistência da ação ou destituição do CONTRATADO após assinatura do contrato
e antes da distribuição: R$ 200,00 (duzentos reais);
§ segundo: Desistência da ação ou destituição do CONTRATADO após a distribuição do
processo e antes da sentença: R$ 800,00 (oitocentos reais);
§ terceiro: Desistência do processo ou destituição do CONTRATADO após sentença prolatada:
30% do valor da procedência da ação com valor mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais);
§ quarto: Ausência injustificada do(a) CONTRATANTE nas audiências designadas: R$ 200,00
(duzentos reais) se entrar com outra demanda com o(a) CONTRATANTE este valor poderá ser
pago com o resultado da nova demanda, caso haja. Se não for distribuída nova ação ou não
houver resultado satisfatório na nova o valor de R$ 200,00 deverá ser pago.
§ quinto: A ausência nas audiências, além do disposto acima poderá ocasionar cobrança de custas
equivalente a 2% do valor da causa por parte do Tribunal, independentemente do disposto nos
parágrafos acima. Tal cobrança, se não paga ensejará protesto em cartório pelo Tribunal, SPC e Serasa.
§ sexto: Para protocolo de justificativa e tentativa de pedido de isenção de custas será cobrado o
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) independentemente dos demais parágrafos acima.
Décima quarta: Se por ventura, por motivo de força maior o(a) CONTRATADO ou outro
advogado substabelecido NÃO puder comparecer na audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
(conciliação não há prejuízo) juntamente com o CONTRATADO, este está desde já ciente que DEVERÁ
entrar na sala de audiências mesmo sem o advogado e o CONTRATADO compensará a ausência de
advogado com a redução de 5% (cinco por cento) no pagamento dos honorários devidos tendo em vista
que o trabalho técnico profissional já foi devidamente elaborado e a disposição do juízo.
Décima quinta: O(a) CONTRATANTE deverá comunicar ao CONTRATADO o
cumprimento ou não das obrigações de fazer determinadas em sentença ou acordo, figurando seu
silêncio como adimplidas as obrigações, autorizando tacitamente ao CONTRATADO a dar quitação
para nada mais reclamar.
Décima sexta: O(a) CONTRATANTE declara ter tomado ciência do inteiro teor deste contrato
e dos termos da procuração ad judicia bem como ter recebido cópia do presente instrumento, bem
como o CONTRATADO não ter ficado com nenhum documento original, sendo todos digitalizados
e devolvidos no ato da celebração do contrato, valendo o referido contrato de prestação de serviços
advocatícios como TÍTULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL.
São João de Meriti, RJ, ____ de _______________ de 2017.
____________________________________
Contratado: Júlio Cláudio Corrêa

______________________________________
Contratante:
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