CONTRATO DE HONORÁRIOS

CONTRATANTE: (NOME DO ASSOCIADO), brasileiro(a), casado(a),
servidor do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF
nº....................., portador do RG nº...................................., residente e
domiciliado na Rua................................, em Porto Alegre – RS.
CONTRATADO: RAUL ANTONIO MACHEMER, advogado inscrito na
OAB/RS 18.755 e DANIEL ESCALONA GARCIA, advogado inscrito na
OAB/RS 71.234, todos com endereço profissional na Avenida Dom Pedro II,
775, em Porto Alegre RS, telefone (51) 3024-1710 / 3029-5818
CLÁUSULA PRIMEIRA. O OBJETO ESPECÍFICO do contrato é o
patrocínio de ação para postular ressarcimento de valores descontados do
contratante a título de Importo de Renda, incidente sobre as devoluções de
URVs.
CLÁUSULA SEGUNDA. A título de honorários, os contratados receberão o
montante de 10% (dez por cento) sobre o resultado bruto da ação, apenas em
caso de ÊXITO da demanda, excluindo-se expressamente deste montante
eventuais verbas recebidas pelo contratado a título de honorários de
sucumbência, nos termos do artigo 22 da Lei 8.906/94.
CLÁUSULA TERCEIRA. No cumprimento do contrato, vinculam-se aos seus
termos os herdeiros e ou sucessores do contratante.

CLÁUSULA QUARTA. Em caso de rescisão do contrato por iniciativa do
contratante, a contratada fará jus a mesma remuneração estipulada na cláusula
segunda, no limite proporcional de sua atuação.
CLÁUSULA QUINTA. Em caso de não obtenção de assistência judiciária
gratuita pelo contratante, responde este pelas despesas e custas processuais.
CLÁUSULA SEXTA. É responsabilidade do contratante o fornecimento de
todos os documentos e a produção de provas necessárias a instrução da
demanda, as quais serão oportunamente solicitadas pelos profissionais
contratados, os quais deverão ser entregues na sede do contratado.
E por estarem justos e contratados, elegem as partes a Comarca de Porto
Alegre para discutir os termos do presente instrumento, firmando-o em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2011
_______________
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