
   

 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios que entre si 

fazem, de um lado: 

NOME: 

 

NACIONALIDADE: 

 

 

CPF: 

 

DATA DE NASCIMENTO: 

RG: 

 

 

ENDEREÇO: 

 

CIDADE 

 

ESTADO: 

TELEFONE: 

 

EMAIL: 

doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado  

MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO ADVOCACIA, sociedade de advocacia privada, CNPJ 15.478.361/0001-15, 

com sede na SKIS QL 14 Conj. 10, Casa 01 – Lago Sul, Brasília-DF, neste ato representado por um de seus sócios, 

doravante denominado CONTRATADO, tendo como justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATANTE ajusta os serviços profissionais do CONTRATADO acima qualificado, a 
serem executados por seus advogados, consistente em atuar na defesa de seus interesses em Reclamações 
Constitucionais em Trâmite perante o Supremo Tribunal Federal - STF, proposta/ajuizada em razão de decisão 
proferida no âmbito da Justiça do Trabalho que tenha como objeto o cumprimento da coisa julgada objeto do 
processo originário 475/1991 - 934/1991 – 807/1991, até sua tramitação até decisão final, podendo para tanto, o 
CONTRATADO requerer, transigir, representar, desistir, firmar compromisso, receber e dar quitação, praticando, 
enfim, tudo mais necessário ao bom e fiel desempenho, independentemente da menção de outros poderes, por 
mais especiais que sejam, permitido o substabelecimento. 
Parágrafo único: o presente contrato refere-se exclusivamente ao objeto descrito acima, não englobando a 
interposição de quaisquer medidas judiciais ou quaisquer outros serviços profissionais, do contratado ou de 
terceiros, por menor ou maior afinidade que tenha ou possa ter, ficando estabelecido ainda que qualquer outra 
intervenção aqui não prevista expressamente dependerá de prévia e autônoma contratação. 
CLÁUSULA SEGUNDA – O CONTRATADO exercerá os poderes que lhes foram conferidos, sendo sob sua inteira 
responsabilidade profissional todas as diligências necessárias que julgarem cabíveis, judiciais e extrajudiciais. 
CLÁUSULA TERCEIRA – O(A) CONTRATANTE obriga-se a fornecer todos os documentos necessários para o 
cumprimento do objeto do presente contrato. 
CLÁUSULA QUARTA - Pelos serviços contratados na forma das cláusulas anteriores, o CONTRATANTE obriga-se a 
pagar ao CONTRATADO o valor equivalente à 10% do montante a ser apurado de forma retroativa à suspensão do 
pagamento ocorrido em razão das decisões proferida nas Reclamações Constitucionais. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO –Eventuais honorários de sucumbência pertencerão ao CONTRATADO. 
CLÁUSULA QUINTA – A remuneração especificada na cláusula quarta será devida, ainda que na hipótese de acordo, 
ou pagamento espontâneo da União, ou desistência imotivada do CONTRATANTE. 
CLÁUSULA SEXTA – Caberá ao CONTRATANTE o pagamento de todas as despesas judiciais ou extrajudiciais. 
Para dirimir as questões oriundas deste contrato, fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, renunciando os 
contratantes a qualquer outro. 

Cidade: _____________________________________/UF:______ , ______ de _______________ de 2019. 
 

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

CONTRATANTE 

 
......................................................................  
Marcus Vinicius Furtado Coêlho Advocacia 

CONTRATADO 
  

 

 



   

 

 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA 

 

NOME: 

 

NACIONALIDADE: 

 

 

CPF: 

 

DATA DE NASCIMENTO: 

RG: 

 

 

ENDEREÇO: 

 

CIDADE 

 

ESTADO: 

TELEFONE: 

 

EMAIL: 

nomeia e constitui seus bastante procuradores, os Advogados: MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO, advogado 
inscrito na OAB/DF sob o nº 18.958 e OAB/PI sob o nº 2.525; integrante da sociedade MARCUS VINICIUS FURTADO 
COÊLHO ADVOCACIA, pessoa jurídica estabelecida em Brasília no SHIS, QL 14, conjunto 10, casa 01, Lago Sul, CEP 
71.640-105, Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 15.478.361/0001-15 e na OAB/DF sob o nº 1983/12-RS, 
endereço eletrônico contato@furtadocoelho.adv.br; JANAÍNA LUSIER CAMELO DINIZ, advogada inscrita na 
OAB/DF sob o nº 49.264, endereço eletrônico janaina@furtadocoelho.adv.br; LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS, 
advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 53.731 e OAB/DF sob o nº 56.258, endereço eletrônico 
luizfernando@furtadocoelho.adv.br; KAROLINE FERREIRA MARTINS, advogada inscrita na OAB/DF sob o nº 
49.100, endereço eletrônico karoline@furtadocoelho.adv.br, WILSON COÊLHO MENDES, advogado inscrito na 
OAB/DF sob o nº 56.700, endereço eletrônico wilson@furtadocoelho.adv.br; SIMONE LAVÔR DO RÊGO LOBÃO, 
advogada inscrita na OAB/DF sob o nº 56.573, endereço eletrônico simone@furtadocoelho.adv.br, e GUSTAVO 
BATISTA DOS SANTOS, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 60.832, endereço eletrônico 
gustavo@furtadocoelho.adv.br, todos com endereço profissional localizado no SHIS, QL 14, conjunto 10, casa 01, 
Lago Sul, CEP 71.640-105, Brasília, Distrito Federal, com poderes de cláusula ad judicia et extra, podendo, ainda 
acordar, transigir, desistir, requerer concessão de justiça gratuita, renunciar aos valores excedentes ao teto do 
juizado especial federal, receber e dar quitação, agir em conjunto ou separadamente, bem como substabelecer a 
presente com ou sem reserva de iguais poderes, especificamente para: atuar na defesa de seus interesses em 
Reclamações Constitucionais em Trâmite perante o Supremo Tribunal Federal - STF, proposta/ajuizada em razão de 
decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho que tenha como objeto o cumprimento da coisa julgada objeto 
do processo originário 475/1991 - 934/1991 – 807/1991, com acompanhamento da ação em sua tramitação até 
decisão final. 

 
 

Cidade: _____________________________________/UF:______ , ______ de _______________ de 2019. 

 

 

 

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

OUTORGANTE 


