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                                              PROCURAÇÃO  

 
 
OUTORGANTE: _________________________________________________, 
brasileiro(a), estado civil ________________, profissão ________________,  portador 
(a) do RG n. _____________ SSP/____ e, inscrito (a) no CPF sob o n. 
____________________,residente e domiciliado (a) na Rua 
________________________________________________, n. ________, Bairro 
________________, no Município de ________________, UF/_____, CEP n. 
__________________.Endereço-eletrônico: __________________fone____________ 
 
OUTORGADAS: SANDRA PEDRETI BRANDÃO, brasileira, viúva, advogada, inscrita 
na OAB/RO 459, LÍGIA CRISTINA TROMBINI PAVONI, brasileira, viúva, advogada, 
inscrita na OAB/ RO 1.419 e IVANA PEDRETI BRANDÃO, brasileira, solteira, 
advogada, inscrita na OAB/RO 7.505, sócias do Escritório OLYMPIO MORAES 
JUNIOR E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 06.185.403/0001-39, inscrito na 
OAB/RO sob Nº 011/09, com sede na Rua Rafael Vaz e Silva, n. 2320, Bairro  São 
Cristóvão, Porto Velho, Rondônia, CEP n. 76.804-006.  Fones: (69) 3221-9394; 3221-
4503 e 99215-2218. 
 
 
PODERES: Os mais amplos limitados “para foro em geral” perante qualquer  Juízo, 
Instância, Tribunal  ou  foro deles, propor (em) quaisquer ações defendê-lo (s) na que 
lhe(s) forem propostas, representação igualmente quaisquer  medidas preliminares , 
preventivas ou assecuratórias de seus direitos  e interesses, inclusive da cláusula  “AD 
JUDICIA ET EXTRA”, e outros por mais especiais que sejam: desistir, fazer acordos, 
receber e dar quitação, requerer e levantar alvarás judiciais, impetrar mandado de 
segurança, levantar depósitos de qualquer natureza, transigir, podendo também 
substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas de poderes, de ações e 
recursos, prestar declarações, informações, apresentar provas, abrir, acompanhar e 
dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de 
despacho, assinar termos, requerimentos e demais papeis;  assinar declaração de 
hipossuficiência econômica,  bem como todos os poderes para o bom desempenho 
deste mandato.  
 
OBJETO: 

 
 

                 Porto Velho/RO,          de                    de  2019. 

                                   

 

 

__________________________ 
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CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 
CONTRATANTE _______________________________________________, brasileiro(a), 
estado civil _________________, profissão ________________,  portador (a) do RG n. 
_____________ SSP/____ e, inscrito (a) no CPF sob o n. ____________________, residente e 
domiciliado (a) na ________________________________________________, n. ________, 
Bairro ________________, no Município de ________________, UF/_____, CEP n. 
__________________. Endereço eletrônico: __________________________; telefone( ___) 
________________ 
 
CONTRATADO: OLYMPIO MORAES JUNIOR E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 
06.185.403/0001-39, inscrito na  OAB/RO sob  Nº 011/09,  sito à Rua Rafael Vaz e Silva, 2320 
Bairro  São Cristóvão, Porto Velho, Rondônia,  fones: (69) 3221-9394; 99215-2218 e 3221-
4503, neste ato Representado pela advogada e sócia que esta subscreve. 
Pelo presente contrato particular de honorários de advogado as partes tem por si justo e 
contratadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O Escritório de Advocacia contratados obriga-se, através de seus 
advogados, face ao mandato judicial que lhe foi outorgado, a prestar seus serviços 
profissionais na defesa dos direitos do contratante na ação cujo objeto é descrito na 
procuração outorgada, desincumbindo com zelo a atividade a seu encargo em qualquer Juízo, 
Instância ou Tribunal. 
CLÁUSULA SEGUNDA - Pela prestação do serviço fica ajustado o valor correspondente a 12%  
(doze por cento) do total bruto de seus créditos/Condenação, que deverão ser pagos 
juntamente com o recebimento do crédito;  
CLÁUSULA TERCEIRA – Ao contratante caberá o pagamento das custas e demais despesas 
que forem necessárias ao andamento da ação, bem como o fornecimento de documentos e 
informações que o contratado solicitar. 
CLÁUSULA QUARTA – No caso de obtenção de sentença favorável, os honorários 
Sucumbenciais pertencerão na sua totalidade ao advogado contratado, independentemente do 
pagamento, por parte do contratante, do total dos honorários ajustados na cláusula segunda. 
CLÁUSULA QUINTA – O total dos honorários poderá ser exigido imediatamente se houver 
composição amigável realizada por qualquer das partes litigantes, ou no caso do não 
prosseguimento da ação por qualquer circunstância não determinada pelo advogado 
contratado, ou ainda se lhe for cassado o mandato sem culpa. 
CLÁUSULA SEXTA – O Contratante autoriza, desde já, a retenção dos honorários pactuados, 
no caso de recebimento de valores diretamente pelo advogado. Fica igualmente autorizado o 
aparteamento/separação dos honorários contratuais, sendo estes recebidos de maneira 
autônoma. 
CLÁUSULA SEXTA – Fica estabelecido o foro da Comarca Porto Velho, Estado de Rondônia 
para discussão judicial deste contrato, excluindo-se outro foro por mais privilegiado que outro 
foro possa ser. 
E por estarem justos, contratados, cientes e de acordo com todas as cláusulas e condições do 
presente contrato, as partes por si assinam este instrumento em 2 (duas) vias para um só 
efeito. 
 
Porto Velho/RO, ......... de ................... de 2019. 
 
 
 
_____________________________                   _____________________________ 

Contratante                                                           Contratado 
 
Testemunhas: 

_____________________________                   _______________________________ 


