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CONTRATO DE HONORÁRIOS DE CONSULTORIA

Por este instrumento particular de contrato de honorários profissionais que fazem entre si,
de um lado ____________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° ________________________, estabelecida nesta cidade de
________________-__, à rua _________________________ n°_________ bairro
_______________, neste ato representado por _________________, brasileiro, ________,
__________, ______________, cadastrado no CPF de n. ____________, residente e
domiciliado na rua _______________, n°. ____, __________________-____. , aqui
denominado CONTRATANTE e de outro, AXIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o n° 93.872.299/0001-55, com
sede na Rua Carlos Trein Filho, n° 1065, sala 301, Porto Alegre-RS, representada neste ato
por FÁBIO FLORIANO, brasileiro, separado judicialmente, administrador cadastrado sob o
CRA/RS nº 7172, aqui denominada como CONTRATADA, foi justo, combinado e ao final
firmado o seguinte:

1.

Do objeto:

Obriga-se a CONTRATADA a providenciar os meios capazes de identificar e resgatar eventuais
saldos de depósitos de funcionários não optantes do regime geral do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, pertencentes ao empregador, bem como a providenciar os meios capazes de
identificar e resgatar eventuais saldos depósitos recursais e/ou judiciais adormecidos, esquecidos,
ou literalmente perdidos, em processos judiciais baixados e arquivados definitivamente, na Justiça
do Trabalho.

2.

Do Método AXIA:

O método desenvolvido pela CONTRATADA a ser aplicado na execução dos trabalhos se subdivide
em duas etapas, a saber:
a. A primeira etapa, denominada, para efeitos deste contrato, em fase administrativa I,
consiste na atividade de cruzamento de dados e de pesquisas em diferentes órgãos da
administração pública, a fim de possibilitar a individualização de valores, a identificação
e a posterior localização de autos findos na Justiça do Trabalho, nos quais a
CONTRATADA entenda ser possível a recuperação do crédito em questão.
b. A segunda etapa, denominada, para efeitos deste contrato, em fase administrativa II,
consiste no requerimento de depósito recursal ou judicial, a fim de se permitir o
levantamento, por meio de alvarás judiciais, dos valores identificados na fase
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administrativa I, nos feitos em que a CONTRATADA entenda ser possível a recuperação
do crédito em questão.
c. Para fins de controle e supervisão de ambas as partes, a CONTRATADA se compromete
a informar à CONTRATANTE, previamente, a existência de valores, nos feitos em que se
entenda ser possível a recuperação do crédito em questão.

3.

Da remuneração:

Em remuneração de seus serviços profissionais, a CONTRATADA descontará do valor total
efetivamente recuperado o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários contratuais
jurídicos e 30% (trinta por cento) a título honorários contratuais administrativos.
O restante, corespondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total efetivamente recuperado será
depositado em conta bancária em nome da CONTRATANTE, na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Ag. nº
_____________ , Cc. nº_________________________.
A CONTRATANTE não adiantará nenhum valor à CONTRATADA, seja a título de honorários, taxas,
diligências, seja a que título for, sendo estes compensados somente ao final, no caso de êxito, e
sobre o valor efetivamente recuperado.
No caso de não haver valores a serem repatriados, nada será devido por força deste contrato,
ficando a CONTRATADA responsável, de forma integral, pelos dispêndios investidos.

4.

Da limitação de atuação a processos baixados e arquivados definitivamente:

A fim de evitar qualquer atrito de competência com o departamento jurídico da empresa
CONTRATANTE, ou com escritórios de advocacia terceirizados, ficará a CONTRATADA, por força
deste contrato e por força da procuração outorgada - limitada a atuar em processos nos quais se
operou o trânsito em julgado – processos baixados e arquivados definitivamente.

5.

Da duração e da recisão contratual:

Este contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo ser denunciado sem ônus, por
qualquer das partes, mediante aviso com 90 (noventa) dias de antecedência, ressalvados os
direitos e obrigações decorrentes deste.
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Na hipótese de ocorrer rescisão por iniciativa da CONTRATANTE, à CONTRATADA assistirá o direito
de se ver, desde logo, ressarcida, nos termos e alcance deste contrato, quanto aos casos em
andamento, ou nos casos cuja existência de valores já tiver sido identificada e informada à
CONTRATANTE.
Fica eleito como foro contratual o foro da Comarca de Porto Alegre-RS, com exclusão de
qualquer outro.
E por estarem de mútuo e pleno acordo sobre estas sete cláusulas, fizeram este contrato em
duas vias, que assinam na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.
______________-RS,

de _________________de 2013.

_____________________________________________________
Contratante

____________________________________________________

AXIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Contratada
Fábio Floriano

Testemunhas:
1º______________________________

2º _______________________________

Nome ______________________________

Nome ______________________________

Identidade : ______________________

Identidade : ______________________

CPF

CPF

: ______________________

: ______________________

Endereço:

Endereço:

__________________________________________

_________________________________________
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