
 

 

CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
 
Contrato de prestação de serviços que fazem de um lado, como CONTRATANTE, o abaixo qualificado e 
de outro, como CONTRATADO, ANTONIO VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por 
seu sócio majoritário ANTONIO VIEIRA GOMES FILHO, com escritório à Av. Rio Branco, 311/616, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ nº 01.828.825/0001-61, tudo de acordo com as seguintes cláusulas e 
condições. 
 
Cláusula Primeira: O CONTRATANTE requisita os serviços profissionais do CONTRATADO que, na 
forma da procuração outorgada, promoverá perante a Justiça e contra a UNIÃO FEDERAL/Fazenda 
Nacional e/ou qualquer de seus órgãos, ações próprias para a recuperação do imposto de renda retido na 
fonte que incidiram sobre suas suplementações de aposentadoria  nos exercícios de 1989/1995, bem como 
para garantir a sua incidência, de forma proporcional, nos futuros descontos. 
 
Cláusula Segunda: Para cumprimento da Cláusula Primeira, o CONTRATANTE, entrega, neste ato, em 
cheque nominal ao CONTRATADO, a importância de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para as despesas 
processuais, custas e cálculos. 
 
Cláusula Terceira: A título de honorários advocatícios pelas condições ajustadas, o CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores brutos apurados pela 
condenação da União Federal sobre os atrasados, mesmo em caso de acordo judicial ou extra-judicial, bem 
como, a incidência do mesmo percentual, no caso de tutela antecipada, sobre os valores da redução 
proporcional do imposto de renda na fonte, nos 12 (doze) primeiros meses. 
 
Cláusula Quarta – Elege-se o foro do Rio de Janeiro para dirimir questões deste contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 
dando como bom, firme e valioso o que aqui se dispõe, para que produzam seus efeitos legais, obrigando a 
si, herdeiros e sucessores. 
 
Nome........................................................................Nacionalidade............................EstadoCivil......................
Atividade..........................CPF.................................Identidade..................................Órgão...............................
Residência................................................................Bairro....................................Cidade...................................
Estado...........CEP..................Tel.........................EMail...................................................................................... 
Mês e ano de ingresso no SERPROS..............................Mês e ano da aposentadoria no SERPROS 

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

Isento do pagamento do IR sobre proventos? (S/N)......Motivo: ................Desde quando (mês/ano) ................ 
Esteve em auxílio-doença ou em licença sem vencimentos entre 1989 e 1995? (S/N) ...................................... 
Período(s) de afastamento:.................................................................................................................................. 
 
Rio de Janeiro,........de...............................de 200.... 
 
CONTRATANTE:                                                CONTRATADO: 
 
........................................................................... ........................................................................................... 


