
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATANTE: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, 

com sede à ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pelo presente instrumento particular, o (a) CONTRATANTE acima epigrafado 

CONTRATA a TUOTO MELLO & CARNEIRO ROMÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 008.438.514/0001-35, 

com sede à Av. Visconde de Nácar, nº 478, ap 302, na cidade de Curitiba/PR, 

doravante denominado apenas CONTRATADO, mediante as seguintes CLÁUSULAS e 

CONDIÇÕES: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO. O presente CONTRATO tem por objetivo a 

prestação de serviços de advocacia de partido ao contratante, envolvendo as seguintes 

atividades de consultoria e assessoria jurídica. 

a) Assessoria Jurídica Completa e Preventiva em questões Cíveis, Trabalhistas, 

Consumo, Penais, Tributárias, Administrativas, Direitos Autorias bem como outros 

ramos do Direito. 

b) Cobranças Judiciais e Extrajudiciais 

c) Assessoria em novas ações que possam surgir no curso do presente contrato, tanto 

intentadas pela quanto contra a CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro. O CONTRATANTE faculta ao CONTRATADO o exame da 

oportunidade e conveniência da opção pela formação de litisconsórcio quando do 

ajuizamento de qualquer ação relacionada ao presente contrato ou na defesa de seus 

interesses. 

Cláusula Segunda - DA FORMA E NATUREZA DOS SERVIÇOS. Os serviços 

contratados envolverão todos os atos necessários à defesa dos interesses do 

CONTRATANTE na esfera extrajudicial e/ou judicial tendo em vista os serviços 

especificados na Cláusula Primeira. 

Cláusula Terceira - DOS HONORÁRIOS. Pelos serviços contratados, o 

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os seguintes honorários. 

a) Honorários mensais, pela Advocacia de Partido: R$ ________ (__________) 

b) Na cobrança extrajudicial: ___% do valor efetivamente resgatado na cobrança. 



c) Na cobrança judicial: ____ % do valor efetivamente resgatado na cobrança, bem 

como honorários pagos pelo devedor e os de sucumbência. 

d) Em ações ajuizadas pela CONTRATANTE: ______ % do valor da causa, e na 

hipótese de êxito, os honorários de sucumbência. 

e) Em ações ajuizadas contra a CONTRATANTE: ______% sobre o valor da causa 

ou da economia auferida pelo CONTRATANTE, cabendo a escolha ao CONTRATADO. 

Parágrafo primeiro. Por cada dia que o CONTRATADO passar fora de sua sede - 

Curitiba/PR, prestando serviço e/ou à disposição do CONTRATANTE, este pagará uma 

diária, estabelecendo-se o valor mínimo conforme a Tabela de Honorários da OAB/PR. 

Parágrafo segundo. Os honorários devidos ao contratado pelo contratante serão 

atualizados monetariamente desde o ajuizamento das ações correspondentes. 

Cláusula Quarta - DO PRAZO. O CONTRATANTE contrata os serviços profissionais do 

CONTRATADO pelo prazo de _____ (_________) mês(es), contados a partir do 

momento da celebração, renovando-se o contrato automaticamente por período 

subsequentes de 3 (três) mês(es), exceto se houver prévia comunicação, por escrito, 

no prazo de 10 dias, do desejo de pôr termo ao contrato e ao término de sua vigência. 

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO. O CONTRATANTE e o CONTRATADO poderão 

rescindir o contrato em qualquer tempo, por mútuo consentimento ou por denúncia, 

devendo a parte interessada comunicar à outra, com antecedência de, no mínimo, 10 

(dez) dias. 

Cláusula Sexta - DOS PROCEDIMENTOS. O CONTRATANTE se obriga a fornecer 

todas as informações e documentos necessários à defesa de seus interesses. 

Parágrafo primeiro. As custas e despesas decorrentes dos processos, negociações ou 

atos de defesa dos interesses do contratante, serão por ele arcadas. 

Parágrafo segundo. As despesas de transporte, hospedagem e alimentação, nas 

oportunidades necessárias à defesa dos interesses contratados, correrão por conta do 

CONTRATANTE, sendo os meios de transporte e locais para alimentação e/ou 

hospedagem de livre escolha do CONTRATADO; sendo certo de que na hipótese de 

adiantamento, pelo CONTRATADO, o reembolso, pelo CONTRATANTE, deverá ser 

efetuado em até 24 horas após a comunicação. 

Cláusula Sétima - DO VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. O pagamento, pelo 

CONTRATANTE ao CONTRATADO, deverá ser efetuado: 

a) Em dinheiro ou equivalente, no valor correspondente ao pactuado na letra “a”, da 

cláusula terceira do parágrafo primeiro, sempre no dia ____ (______) de cada mês. 



b) Na hipótese das alíneas “b”, “c”, “d” e “e” da Cláusula Terceira: fica autorizada a 

retenção pelo CONTRATADO dos valores que lhe couberem, ou caso feito o pagamento 

pelo devedor para a CONTRATANTE, 24 horas após o recebimento. 

c) Nas demais hipóteses: quando possível, fica autorizada a retenção pelo advogado e, 

não sendo possível, 24 h após o recebimento de qualquer parcela pelo contratante. 

Parágrafo primeiro. O não cumprimento das obrigações previstas na Cláusula 

Sétima, na data dos respectivos vencimentos, importará em multa de 10% (DEZ POR 

CENTO), juros de 1% ao mês, assim como a atualização do valor total devido pela 

UFIR ou qualquer outro índice que venha a ser adotado pelo governo para sua 

substituição, ou, ainda, pelo IGP-M; sem prejuízo das demais disposições contratuais. 

Parágrafo segundo. Este contrato não revoga nem altera qualquer disposição 

contratual prevista em outros firmados entre as partes. 

Cláusula Oitava - DOS PREPOSTOS DO CONTRATADO. O CONTRATADO poderá se 

fazer substituir por advogados e/ou estagiários a ele vinculados e por ele indicados, 

não havendo, entretanto, qualquer vinculação direta e pagamento de honorários aos 

prepostos, pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo único. Nas ocasiões em que o CONTRATADO for substituído, permanecerão 

válidas as demais obrigações contratuais de ambas as partes. 

Cláusula Nona - DOS BÔNUS SUCUMBENCIAIS. Os honorários de sucumbência 

serão repassados integralmente ao advogado CONTRATADO. 

Cláusula Décima Primeira - DA CONSTITUIÇÃO DO TERMO. Os casos omissos 

deverão ter solução por mútuo consentimento e, desde já, elegem o foro da Comarca 

de Curitiba/PR para dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em duas vias de 

igual teor e forma, para único efeito. 

 

 

Curitiba/PR ,  ___ de ______________ de _______ 

 

 

____________________________  

CONTRATANTE 

 

____________________________ 

CONTRATADO 


