
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E 
ESTABELECIMENTO DE HONORÁRIOS. 
 
 
 
CONTRATANTE:_________________________________________________________________________,

brasileiro(ª),  estado civil___________________,Policial Militar/Pensionista do Estado da Bahia; 

posto/graduação____________________,matrícula nº_______________ CPF nº__________________, 

Endereço:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________Nº_______CEP_____________

Telefone:_________________________Cidade______________________.Estado____________________ 

CONTRATADO: Robertto Lemos e Correia & Advogados Associados  S/C, CNPJ 
05.592.678/0001-24, estabelecido na Rua Senador Theotônio Vilella, nº 110, Ed. Cidadella 
Center II, sala 203, Salvador-Ba. CEP 40279-435. Tel. 71-3355.0500, email cris@rlc.adv.br 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO, por seus advogados, se obriga a ajuizar 
PROCEDIMENTO JUDICIAL objetivando  o pagamento das férias não gozadas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Para fazer face às despesas administrativas da ação, inclusive 
custas e emolumentos, o CONTRATANTE pagará a importância de R$ 100,00 (cem reais), no 
ato da assinatura do presente, importância essa que não será restituída em qualquer 
hipótese. 
Parágrafo Único: Ajuizada a ação o CONTRATADO enviará ao CONTRATANTE, por via 
postal, o número do processo para possibilitar a consulta do andamento no site 
www.tjba.jus.br 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: É ciente o CONTRATANTE que a interposição de duas ações com a 
mesma causa de pedir, ainda que em ocasiões e por profissionais distintos, se constitui em 
litigância de má fé, sendo de sua inteira responsabilidade as conseqüências que da mesma 
eventualmente advenham. E que os feitos de Fazenda Pública são demorados e deslinde da 
causa independe da vontade do Contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: No êxito, o CONTRATADO fará jus ao pagamento 20% (vinte por 
cento) do valor bruto, quando e do que receber. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em ambos os casos das cláusulas segunda e terceira antecedentes, o 
CONTRATADO está autorizado a requerer judicialmente a reserva e pagamento dos seus 
honorários decorrentes deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Esta avença obriga os herdeiros e/ou sucessores do CONTRATANTE, 
nos termos do art. 1.997 do Código Civil, e o foro eleito é o da Comarca desta Capital.  
 
Justos e acordados firmam o presente, com duas testemunhas, para os fins de direito. 
 
Salvador, 31 de maio de 2010. 
 
O Contratante__________________________________________ 

O Contratado___________________________________________ 

 

1ª Testemunha_________________________________________ 

 

2ª Testemunha_________________________________________ 

 


