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TERMO DE ADESÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
 

Nome completo:____________________________________________________, 

nacionalidade: ________________, estado civil: ________________, profissão: 
________________, CIRG nº: ________________, CPF nº: ________________, 

domiciliado na _____________________________________________________, 
nº: ______, complemento:____________________, bairro:________________, 
cidade: _________________ /_____, telefones: (   )______________________ e 

(   )_______________________, E-mail:_________________________________, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 

RAPHAEL GOTHARDI SOARES, inscrito na OAB/SP n. 379.255, com escritório 

na Rua Voluntários de Piracicaba, n. 1521, Alto, CEP 13419-280, Piracicaba / SP, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, estabelecem entre si o 

presente contrato de honorários profissionais na forma abaixo convencionada: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: por este instrumento particular de contrato de honorários 

e prestação de serviços de advocacia, o(a) cliente contrata o advogado, sem 
vínculo empregatício, para ajuizar e dar atendimento até arquivamento definitivo 
da AÇÃO DE REVISÃO DO FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO) em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, visando a cobrança das 

diferenças inflacionárias do período compreendido de 1999 até os dias atuais.  
CLÁUSULA SEGUNDA: julgada procedente integral ou parcialmente a ação 

descrita na cláusula primeira, ou ainda, se houver acordo judicial ou extrajudicial, 
o(a) CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de honorários 

contratuais 30% (trinta por cento) do crédito bruto que ganhar em razão da 

referida demanda. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: eventuais honorários de sucumbência pertencem ao 

advogado. 
CLÁUSULA TERCEIRA: fica desde já autorizado ao MM Juiz de Direito da 

Justiça Federal ou do Juizado Especial Federal determinar o pagamento direto 
dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS contratados diretamente com o causídico 
do(a) CONTRATANTE, a ser requisitado juntamente e em separado do valor total 

pago através de RPV ou PRECATÓRIO, de acordo com o valor, em decorrência 
do objeto do processo. 
CLÁUSULA QUARTA: havendo desistência da ação ou revogação dos poderes 
conferidos ao CONTRATADO, ficam mantidos os honorários ora fixados nos 

mesmos percentuais e condições estabelecidas neste contrato. 
Assim, firmam o presente, elegendo o foro de Piracicaba - SP para solução de 
eventual controvérsia. 

Local: __________________, ____ de ____________ de _____. 
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CONTRATANTE 
__________________________ 

CONTRATADO 

 


