Atendente:

Datajuri:

DADOS DO CLIENTE
O preenchimento completo com letra legível (forma) e correto deste formulário e o envio de todos os documentos
solicitados é condição indispensável para o encaminhamento do processo, caso contrário o envelope será devolvido
para as devidas correções.
NOME COMPLETO:
ENDEREÇO:

Nº.:

Bairro:

Cidade:

/

Dt. Nascimento:

/

UF:

Estado Civil:

CEP:

□ Solteiro □ Casado □ Viúvo □ Divorciado □ Separado

E-mail:

CTPS nº.

Telefones:

(

)

-

(

)

-

RG:

(
CPF:

Série nº.

)
.

.

-

DADOS FUNCIONAIS/LOTAÇÃO
Matrícula do Servidor:

□ v.01 □ v.02

□ Concursado □ Contratado □ CTPS
Habilitação:

Situação:

□ Ativo(a) □ Aposentado(a)

Classe:

Nível:

Função:

Cargo:

ÓRGÃO/ESCOLA:
Senha Portal:
OBJETO DA AÇÃO

DOCUMENTOS ENTREGUES
□ Procuração □ Declaração de Pobreza □ Último Contracheque □ Histórico Funcional
□ Outros documentos: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data: ______/______/__________

Assinatura: ___________________________________________

Arthur Orlando Dias Filho - Jeverton Alex de Oliveira Lima - Jorge Airton Brandão Young - Paulo Cezar Lauxen
Rua Primeiro de Março, 113, salas 101 e 401 - CEP 93.010-210 - Fones (51) 3589-5507 / 3590-2079 - São Leopoldo - RS
Avenida Getúlio Vargas, 774, conjunto 301 - Menino Deus - CEP 90.150-003 - Fone (51) 3085-5507 - Porto Alegre - RS
OAB/RS nº 1.639 - Site: www.young.adv.br - E-mail: young@young.adv.br

CONTRATO DE HONORÁRIOS
CONTRATADO
PAULO CEZAR LAUXEN, ARTHUR ORLANDO DIAS FILHO, JORGE AIRTON BRANDÃO YOUNG e
JEVERTON ALEX DE OLIVEIRA LIMA, inscritos na OAB/RS sob os n.º. 29.160, 40.806, 31.684 e 45.412, todos
integrantes da Sociedade Civil YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS – Assessoria
Jurídica inscrita na OAB /RS sob o nº. 1.639 e no CNPJ nº. 04.565.418/0001-05, com sede e escritório profissional na
Rua Primeiro de Março, nº. 113, sala 401, em São Leopoldo-RS.
CONTRATANTE
Nome: _______________________________________________________CPF: ______.______.______-____
Endereço: __________________________________________________________________________________
OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos de advocacia e assessoria jurídica pela
CONTRATADA para prestar assessoria jurídica e, se necessário, o acompanhamento e ajuizamento de ação judicial e
negociações extrajudiciais.
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de pedido contraposto, reconvenção ou ação correlata ao referido processo
ajuizado, os honorários serão pactuados em separado, tendo como parâmetro a tabela da Ordem dos Advogados do
Brasil.
HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS
Os honorários advocatícios devidos pelo CONTRATANTE a Contratada em remuneração aos serviços serão
equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o resultado total bruto da ação, não havendo cobrança em caso de
insucesso da ação ou não haver resultado pecuniário. Eventuais condenações em custas e honorários serão de
responsabilidade do CONTRATANTE. Em caso de desistência da ação ou revogação dos poderes conferidos ao
CONTRATADO antes da sentença, será cobrado 01 (um) salário mínimo. Em caso de desistência da ação ou
revogação dos poderes conferidos ao Contratado após a sentença, será cobrado o pagamento dos honorários
contratuais sobre o valor da ação.
INSTÂNCIA SUPERIOR
Haverá acréscimo de 2% em caso de recurso de quaisquer das partes para um dos Tribunais Superiores sediados em
Brasília.
FORO
As partes elegem o foro central de São Leopoldo para a solução de qualquer dúvida ou questão. Fica desde já eleita a
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Rio Grande do Sul, a quem conferem as partes poderes de árbitro, para
dirimir qualquer dúvida acerca da forma de execução dos serviços.

___________________________, _____ de _________________________ de _________.

CONTRATANTE

CONTRATADA

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
Nacionalidade:

Profissão:

Endereço:
Cidade:

Estado Civil:

CPF:

RG:

OUTORGADOS: JEVERTON ALEX DE OLIVEIRA LIMA, ARTHUR
ORLANDO DIAS FILHO, PAULO CEZAR LAUXEN e JORGE AIRTON
BRANDÃO YOUNG inscritos na OAB/RS sob os nºs 45.412, 40.806, 29.160 e 31.684,
sócios atuantes na Sociedade Civil YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA ADVOGADOS
ASSOCIADOS – Assessoria Jurídica, inscrita na OAB/RS sob o número 1.639 e no
CNPJ 04.565.418/0001-05, com sede e escritório profissional na Rua Primeiro de Março,
113, sala 401, em São Leopoldo, RS, CEP 93.010-210 e Avenida Getúlio Vargas, 774,
conjunto 502/602, Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90.150-003, a fim de que
defendam os interesses do mandante, em conjunto ou separadamente, podendo, inclusive,
substabelecer.
PODERES: Por meio deste documento particular de mandato o outorgante nomeia e
constitui os seus procuradores outorgando-lhes todos os poderes para o foro em geral
constantes na cláusula ad judicia e extra judicia, para ajuizar e representar em ação
judicial, mais os especiais, desistir, firmar compromissos, promover acordo, declarar,
transigir, contestar, receber importâncias e dar quitação em qualquer instância ou
Tribunal, recorrer, substabelecer, em todo ou em parte, podendo agir juntos ou
separadamente para o cumprimento do presente mandato.
FINALIDADE:

Porto Alegre, ____ de ______________ de _____.

________________________________________
Jeverton A. de Oliveira Lima - Arthur Orlando Dias Filho - Paulo Cezar Lauxen - Jorge A. Brandão Young

Avenida Getúlio Vargas, 774, conjunto 301 - Menino Deus - CEP 90.150-003 - Fone (51) 3085-5507 - Porto Alegre – RS
Rua Primeiro de Março, 113, salas 101 e 401 – CEP 93.010-210 – Fones (51) 3589-5507 / 3590-2079 - São Leopoldo - RS
OAB/RS nº 1.639 - Site: www.young.adv.br - E-mail: young@young.adv.br

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei, para fins de obtenção do benefício
da gratuidade da justiça, que sou pobre, na acepção legal do termo, e que não tenho
condições nem meios de arcar com o pagamento de custas, despesas processuais,
honorários advocatícios e periciais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, que é
composta de ___ dependente(s).

Porto Alegre, ____ de ______________ de _____.

________________________________________

Jeverton A. de Oliveira Lima - Arthur Orlando Dias Filho - Paulo Cezar Lauxen - Jorge A. Brandão Young

Avenida Getúlio Vargas, 774, conjunto 301 - Menino Deus - CEP 90.150-003 - Fone (51) 3085-5507 - Porto Alegre – RS
Rua Primeiro de Março, 113, salas 101 e 401 – CEP 93.010-210 – Fones (51) 3589-5507 / 3590-2079 - São Leopoldo - RS
OAB/RS nº 1.639 - Site: www.young.adv.br - E-mail: young@young.adv.br

