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                           LOCAL, __ de _______ de 2020 

 

 

Ao 

Ilmo. Sr.  

Nome do Cliente 
 

 

Referência: Carta-contrato 

 

 

 

     Prezado Sr. Nome do Cliente 

 

      Valho-me da presente carta-contrato para 

apresentar a Vossa Senhoria nossa proposta de prestação de serviços 

de advocacia nas áreas de Direito Penal e Processual Penal, bem como 

os respectivos honorários: 

 

1. Objeto 

Os serviços a serem contratados 

compreendem a defesa dos seus interesses no processo nº ___________, 

em trâmite na Vara ________________ do Estado ________________.  

Compreende-se por defesa dos interesses 

no referido procedimento: 

(a) Elaboração e protocolo da petição com pedido de reconsideração 

do despacho que decretou a conversão da pena restritiva de 

direitos em pena privativa de liberdade, com a concessão de 

prisão albergue domiciliar e eventuais Habeas Corpus e seus 

recursos;  

(b) Acompanhamento da execução penal; 

(c) Elaboração de pedido de livramento condicional; 

(d) Realização de reuniões no escritório do advogado contratado e 

consultas sobre o caso. 
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 (Neste item, devem ser narrados todos os serviços a serem 

prestados). Neste modelo, constam serviços realizados durante a fase 

de execução penal. 

 

2. Do valor dos honorários advocatícios 

 

      Os honorários para a execução dos 

serviços acima descritos serão pagos da seguinte maneira: 

 

a) Sinal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem pagos na 

data do respectivo aceite; 

b) 10 (dez) parcelas fixas e mensais de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), sendo a primeira parcela devida 30 dias após 

o pagamento do sinal e as demais no mesmo dia de cada mês 

subsequente; 

Estão incluídas nos honorários as 

despesas relativas a transportes e demais despesas de deslocamento, 

hospedagem e alimentação por parte do advogado. 

  

     Diante do exposto, solicitamos a 

devolução da segunda via com o respectivo “de acordo”. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

     Nome do Advogado 

     OAB 

 

De acordo: 

__________________________________________ 

 

 


