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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: ___________COLOCAR NOME, brasileiro(a), 

solteiro/casado/divorciado/viúvo, servidor(a) público(a) do Estado de Goiás ocupante do 

cargo de Técnico Governamental, filiado à ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS 
GOVERNAMENTAIS DE GOIÁS (ASTEGO), inscrito CPF/MF colocar número do CPF, 

residente e domiciliado na colocar endereço, e-mail: colocar endereço de email;

CONTRATADO: FORTE ADVOGADOS, sociedade de advogados, devidamente 

inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás sob o n.º 627, e no 

CNPJ/MF sob o n.º 08.723.844/0001-72, neste ato representada pelo seu sócio, Otávio 
Alves Forte, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/GO sob o n.º 21.490, com 

sede na Rua 104, n.º 135, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74.083-300, telefax: 3942-

3830.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação, de forma autônoma e sem caráter 

de exclusividade, de serviços advocatícios, compreendendo: impetrar Mandado de 
Segurança contra omissão do Secretário de Estado de Administração de 
Goiás em realizar a(s) progressão(ões) adquirida(s), nos termos do art. 7º, 
da Lei Estadual nº 20.197/2018.

§1º - Desde já, ao(a) CONTRATANTE autoriza a renúncia de eventuais valores 

pleiteados na ação constante no objeto deste que excederem a quantia correspondente 

a 60 (sessenta) salários mínimos de seu crédito.

§2º - O(A) CONTRATANTE declara para os devidos fins que foi informada pelo 

CONTRATADO, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua 

pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. Portanto, resta 

eximido o CONTRATADO de qualquer responsabilidade quanto aos riscos do processo.

 

§3º - Os serviços acima especificados serão prestados no escritório do 

CONTRATADO, ficando ao seu alvedrio a escolha de outro local, nos casos em que a 

natureza da questão assim o exigir.

§4º - O CONTRATADO poderá prestar os serviços através de quaisquer dos 

advogados integrantes de sua equipe, ou fornecer outro profissional habilitado, sob sua 

supervisão, para a realização dos serviços objeto do presente contrato, hipótese em 

que a remuneração do profissional ficará por conta do CONTRATADO, exceto as demais 

despesas, especialmente aquelas descritas no §5º da Cláusula Segunda.
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§5º - A(O) CONTRATANTE quando quiser solicitar informações sobre o 

andmento processual da ação objeto do presente contrato utilizar os seguintes canais 

de comunicação: (e-mail) controladoria@forteadvogados.com.br; ou, (whatsapp 

comercial) (62) 3942-3830.

§6º - O presente contrato abrange a propositura e defesa do(a) CONTRATANTE 

nos termos do caput da presente cláusula e da Cláusula 3ª. abaixo.

CLÁUSULA 2ª - DA REMUNERAÇÃO

O(A) CONTRATANTE, por ser filiado a ASTEGO, pagará ao CONTRATADO, a título 

de honorários advocatícios, para a execução dos serviços convencionados no presente 

instrumento, somente:

a) Honorários ad exitum no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

bruto que eventualmente o Estado tenha que pagar a título de parcelas vencidas 

durante o trâmite do processo a(ao) CONTRATANTE em virtude do êxito do mandado 

de segurança objeto do presente contrato.

§1º.: - O pagamento poderá ser efetuado através de boleto bancário, que será 

enviado, via e-mail, pelo CONTRATADO ao CONTRANTE.

§2º.: - Os honorários pacutados sobre o valor eventualmente recebido pela(o) 

CONTRATANTE em virtude da demanda são dependentes do êxito desta e somente 

serão devidos imediatamente após disponíveis para levantamento no processo.

§3º - Resta autorizado a compensação ou o desconto dos honorários 

contratados e de valores que devem ser entregues para a(o) CONTRATANTE pelo 

CONTRATADO.

§4º - As custas, emolumentos, despesas processuais, depósitos judiciais, 

acordos, indenizações, custos de emissão de boleto bancário e outros gastos, inclusive 

cópias xerográficas, autenticações, despesas de cartórios são de responsabilidade do(a) 

CONTRATANTE.

§5º - Os honorários que eventualmente forem incluídos em condenação, por 

arbitramento ou sucumbência, pertencerão ao CONTRATADO, nos termos do que 

dispõe os arts. 23 e 24, § 3º, ambos da Lei nº 8.906/94.

§6º - Caso após o protocolo do mandado de segurança objeto deste contrato, o 

CONTRATANTE desista da ação ou revogue o mandato, será devido ao CONTRATADO a 

totalidade dos honorários pactuados. O mesmo se aplica no caso de, após o protocolo 

do mandado de segurança, seja entabulado acordo com a parte contrária, ou caso a 

administração pública reconheça o direito do(a) CONTRATANTE administrativamente, 
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inclusive, o(a) pagando administrativamente eventual valor pecuniário proveniente do 

direito objeto deste instrumento.

CLÁUSULA 3ª - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá prazo de vigência até o trânsito em julgado do 

Mandado de Segurança, que é objeto deste instrumento ou, ainda, até o devido 

cumprimento do acórdão. Inclusive, em todas as instâncias necessárias.

CLÁUSULA 4ª - DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

O(A) CONTRATANTE fornecerá ao CONTRATADO toda a documentação 

necessária e indispensável à defesa de seus interesses, e o descumprimento desta 

obrigação, por parte do(a) CONTRATANTE, desobriga o CONTRATADO.

Parágrafo Único. O(A) CONTRATANTE se obriga a outorgar ao CONTRATADO e 

outros profissionais por ele indicado, todas as procurações com os poderes das 

cláusulas ad judicia et extra, que se fizerem necessárias à defesa de seus interesses, 

em juízo ou fora dele, assim como para a propositura de ações judiciais, em qualquer 

instância e foro, referentes ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA 5ª – DA COMUNICAÇÃO

A comunicação entre as partes será feita, preferencialmente, via e-mail, 

considerada válida após 48 (quarenta e oito) horas do envio, através dos seguintes 

endereços: CONTRATANTE (colocar e-mail); CONTRATADO (qualquer e-mail do 

domínio @forteadvogados.com.br ou whatsapp comercial 62-3942-3830).

Parágrafo Único. O CONTRATADO não tem obrigação contratual de comunicar-se 

com o seu cliente via sms, whatsaap pessoal ou outra forma de comunicação que não a 

oficial estabelecida na cláusula acima. 

CLÁUSULA 6ª - DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro de Goiânia/GO para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do 

presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Estando assim contratados, vai o presente instrumento assinado pelo 

CONTRATANTE, CONTRATADO, em duas vias de igual teor e para um só efeito.

Goiânia, ____ de __________ de 2020.

CONTRATANTE: 
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COLOCAR O NOME
CPF/MF colocar o n. do CPF

CONTRATADO: 
     FORTE ADVOGADOS

     Otávio Alves Forte
        OAB/GO 21.490


