
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS JURÍDICOS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, NA FORMA ABAIXO: 

 
 
 
DA CONTRATANTE:      

                                 
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE CONTROLE 

EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI - 

AAFCEP, sociedade civil  sem finalidades econômicas, inscrita no CNPJ 

nº06.899.112/0001-02, estabelecida na Av. Pedro Freitas, 2.100, Centro 

Administrativo, Bairro São Pedro, Teresina-Pi, neste ato representada pelo seu 

Presidente em exercício, JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA , 

brasileiro, Servidor Público, com CPF nº 411.691.313-87 e RG nº 1.005.564 

SSP/PI. 

 
DOS CONTRATADOS: 
 

WASHINGTON LUIS LOPES LIMA JÚNIOR, brasileiro, 

casado, advogado, CPF: 839.662.853-04, inscrito na Ordem dos Advogados do 

Brasil sob o nº 18.477, Seção Piauí, Endereço eletrônico: 

washington@wladvocacia.com, IGOR MIRANDA DE CARVALHO, 

divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 6.070, 

Seção Piauí, ambos com estabelecimento profissional situado na Av. Ininga, nº 

959, bairro Jockey, Teresina, no Estado do Piauí, CEP: 64.048-110. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
 
OS CONTRATADOS prestarão serviços de natureza jurídica e administrativa, 

sendo constituído, nesta data, para propor MANDADO DE SEGURANÇA contra 

ato da Portaria 403/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico – TCE-PI nº 

194/2020, cujo acompanhamento se dará até decisão final do Mandado de 

Segurança e sentença proferida em 1ª e/ou 2ª instância. 

 



 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

A CONTRATANTE obriga-se a pagar aos CONTRATADOS a 

título de honorários advocatícios para a propositura da ação o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais),  a serem pagos na aceitação e assinatura do 

presente contrato, via transferência bancária para o Banco do Brasil, AG: 4708-

2, CC: 12.141-X em nome de IGOR MIRANDA DE CARVALHO, ou, Caixa 

Econômica Federal, AG: 3829, Operação:013, Conta: 8729-4, em nome de 

WASHINGTON LUIS LOPES LIMA JÚNIOR. 

 
§ 1º Caso a CONTRATANTE desista da ação, o valor pago na 

aceitação do presente contrato de honorários, quita o contratado 

entre as partes, independentemente de ter havido a apresentação da 

contestação ou realização de acordo judicial. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 

As despesas relativas às taxas, custas judiciais, honorários periciais 

[caso se constate a necessidade de perícia] e demais que se fizerem necessárias, 

como as custas de preparo de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, taxas, 

emolumentos ou tributos exigidos pelos órgãos de fiscalização e registro 

competentes, serão custeadas exclusivamente pela CONTRATANTE e somente 

será contraído pelo CONTRATADO mediante autorização prévia da 

CONTRATANTE (escrita ou verbal), após a qual, seguirá o comprovante de 

recolhimento do quanto devido. 

 
§ 1º Destaca-se que as despesas de transporte, estadia e 

alimentação, quando necessário o deslocamento do 

CONTRATADO, também serão custeadas pelo 

CONTRATANTE. 

 

§ 2º Caso a OUTORGADA não forneça a quantia necessária para 



 

 

pagamento das despesas do processo, evitando a paralisação do 

andamento processual, fica o CONTRATADO isento de quaisquer 

responsabilidades advindas do não pagamento das despesas. 

 
CLÁUSULA QUARTA: 
 

O presente contrato obriga não somente as partes, mas também os 

seus herdeiros e/ou sucessores, que tudo farão para torná-lo bom, firme e valioso. 

 
CLÁUSULA QUINTA: 
 

O CONTRATADO terá direito aos honorários estabelecidos na 

cláusula segunda se a CONTRATANTE revogar o mandato antes de terminado 

o processo, ou no caso de transigir com a parte contrária, impedindo o 

seguimento do feito, bem como se houver composição amigável. 

 
CLÁUSULA SEXTA: 
 

O não pagamento dos honorários ajustados nos termos acima dará 

poderes ao CONTRATADO para ingressar com a ação competente visando o 

recebimento do valor devido, ficando eleito o Foro da Comarca desta cidade para 

dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente contrato, o qual estará 

automaticamente rescindido pelo descumprimento de qualquer uma das 

cláusulas.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
 

O CONTRATADO terá direito aos valores fixados a título de 

sucumbência pelo Juízo. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as Partes o 

presente contrato em duas vias de igual teor e forma.  

 
 
 
 



 

 

Teresina/PI, 25 de outubro de 2020. 

 

______________________________________________________ 
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE CONTROLE EXTERNO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI – AAFCEP 
CNPJ: CNPJ nº06.899.112/0001-02 

 
 

 
_________________________________________ 

WASHINGTON LUIS LOPES LIMA JÚNIOR 
OAB/PI nº 18.477 

 
 

________________________________________ 

IGOR MIRANDA DE CARVALHO 
OAB PI n° 6.070 

 
 

________________________________  
TESTEMUNHA 1:  
CPF: 
 
 
________________________________  
TESTEMUNHA 2:  
CPF: 
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