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CONTRATO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS 

 
 
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO de Adesão de utilização do sistema Hórus, 

fica neste  ato designado simplesmente como “CONTRATADO”  Órion Serviços e Logística 

Ltda., empresa privada inscrita no CNPJ sob o nº 18.969.318/0001-40, localizada à Av. 

Presidente Vargas, 309, 9 andar - parte, Centro, RJ, CEP: 20.040-010, e do outro lado,  abaixo 

identificado (a), simplesmente denominado como “CONTRATANTE”, que têm entre si justo e 

acordado o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas: 

 
Identificação do CONTRATANTE 
 

Nome:  

Tipo: Pessoa Física  Pessoa Jurídica  

CNPJ/CPF:  

Responsável:  

OAB:  UF:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  

CEP:  UF:  Telefone:  

Celular:  E-mail:  

 
           

1) DO OBJETO 
 

a. O presente CONTRATO tem como objeto a utilização do sistema HÓRUS por 
parte do CONTRATANTE, através do modelo SaaS (Software as a Service ou 
Software como Serviço), para o gerenciamento dos seus processos através dos 
recursos existentes nesta ferramenta web; 

 
b. O Hórus informará ao CONTRATANTE  sobre qualquer nova publicação 

ocorrida para os processos ativos devidamente cadastrados no Hórus, sempre 
tendo como base de busca os números de processos existentes na sua base de 
processos; 

 
c. Não será realizada a pesquisa de números de processos que não estejam no 

padrão estabelecido pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça; 
 

d. Caso o CONTRATANTE tenha interesse na busca das publicações pelo seu 
nome ou razão social de algum cliente, ou ainda pela pesquisa de Diários 
Oficiais de outros Estados não contemplados no custo Hórus,  o mesmo deve 
consultar condições de preço junto ao CONTRATADO, quando será gerado 
aditivo contratual sobre este serviço complementar; 

 
 



 

2 
 

 
e. Caso o CONTRATANTE tenha interesse no monitoramento das intimações 

eletrônicas veiculadas em seu nome e OAB, assim como, o recebimento dos 
andamentos referentes as mencionadas intimações, o mesmo deve consultar 
condições de preço junto ao CONTRATADO, quando será gerado aditivo 
contratual sobre este serviço complementar; 

 
f. Caso o CONTRATANTE tenha interesse na busca de andamentos de processos 

judiciais em massa, o mesmo deverá optar por este modelo junto ao 
CONTRATADO, cujo custo será de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de 
500 (quinhentos) processos ativos cadastrados, sendo o excedente ao limite 
informado cobrado R$ 0,12 (doze centavos de real) por processo ativo. 
Importante frisar, desde já, que será realizada uma pesquisa por semana para 
cada processo; 

 
g. O monitoramento e cobrança pelo serviço de busca de andamentos de 

processos judiciais em massa estarão limitados aos Tribunais disponibilizados 
pelo CONTRATADO, que manterá através de seus canais de comunicação lista 
atualizada dos mesmos; 

 
h. O CONTRATADO poderá a qualquer tempo incluir ou excluir o monitoramento 

de Tribunais no serviço de busca de andamentos de processos judiciais em 
massa, em decorrência das alterações promovidas pelos respectivos sites dos 
Tribunais, refletindo tal ação na apuração financeira oriunda do mencionado 
serviço; 

 
i. O Hórus possibilita a importação dos dados processuais de outros sistemas 

desde que o arquivo a ser importado esteja em formato “XLS”. O processo de 
importação será realizado pela equipe de atendimento do Hórus, limitado aos 
campos já existentes no sistema Hórus. 

 
 
 

2) DO PREÇO E CONDIÇÕES E PAGAMENTO 
 
 

a. A remuneração pelos serviços ora descritos no presente CONTRATO ocorrerá 
de acordo com a quantidade de processos cadastrados e usuários, conforme a 
tabela abaixo e condições a seguir: 

 

Quantidade usuários Valor 
mensal 

Quantidade 
de processos 

Valor por processo 
excedente 

4 usuários R$ 77,00 1.000 

R$ 0,15 
Usuário adicional 
(advogado ou estagiário) 

R$ 27,00 300 

Usuário adicional (sócio) R$ 47,00 500 

 
b. No preço acima ajustado está incluso a licença de uso para até quatro usuários, 

sendo os seguintes perfis: 1 (um) perfil de sócio administrador e 3 (três) perfis 
podendo ser advogado e/ou estagiário; 
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c. Caso seja necessária uma quantidade superior de usuários do tipo sócio será 
cobrado o valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) por usuário adicional, com 
direito a 500 (quinhentos) processos adicionais, conforme demonstrado no 
quadro acima; 
 

d. O usuário com perfil de sócio tem acesso a toda base de cadastro de 
processos, bem como o calendário de compromissos e prazos designados aos 
demais usuários do sistema Hórus; 
 

e. Caso seja necessária uma quantidade superior de usuários do tipo advogado 
ou estagiário será cobrado o valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais) por usuário 
adicional, com direito a 300 (trezentos) processos adicionais, conforme 
demonstrado no quadro acima; 

 
f. O perfil de sócio administrador é único, servindo com exclusividade para 

cadastramento, edição e exclusão dos perfis mencionados anteriormente, 
além da atribuição da visão de coordenador para o perfil de advogado; 

 
g. O valor acima excedente será variável de acordo com a apuração de 

quantitativos do total de processos ativos; 
 

h. Para apuração do total de processos ativos em um período, será considerado o 
intervalo entre os dias 21 de um mês a 20 do subsequente; 

 
i. Os processos cadastrados no período de apuração mencionado na cláusula 

acima serão considerados válidos para cálculo da remuneração apenas a partir 
do período subsequente a sua inclusão no sistema; 

 
j. Caso algum processo seja encerrado dentro do período de apuração, será 

cobrado o valor integral do mesmo como se ativo fosse, sendo excluído 
apenas para o vencimento subsequente; 

 
k. O armazenamento dos documentos no GED – Gerenciador eletrônico de 

documentos do sistema será mantido de forma não onerosa ao 
CONTRATANTE pelo período de 90 (noventa) dias, após o encerramento do 
processo pelo mesmo; 

 
l. Caso haja interesse em manter os documentos no sistema, o CONTRATADO 

cobrará o valor de R$ 0,10 (dez centavos) por processo encerrado que 
contenha qualquer documento anexado; 

 
m. Os processos encerrados não poderão ser editados, assim como receber a 

inserção de novos documentos; 
 
 

n. Caso o CONTRATANTE  queira reativar algum registro de processo, já 
informado como encerrado no sistema, deverá solicitar tal operação através 
de chamado direcionada à equipe de atendimento do CONTRATADO, valendo 
ressaltar que o mesmo retornará à base de cálculo de faturamento; 
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o. Em caso de necessidade de treinamento, consultoria ou acompanhamento 
para migração dos dados legados será cobrado ao CONTRATANTE o valor de 
R$ 300,00 (trezentos reais) pela diária do consultor envolvido na implantação. 
A quantidade de dias envolvendo a implantação deverá ser previamente 
combinada entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO; 

 
p. Caso seja necessário deslocamento do consultor Hórus para local determinado 

pelo CONTRATANTE fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, os custos 
com deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do CONTRATANTE, desde 
que previamente ajustado entre as partes; 

 
q. Os valores mensal e unitário do excedente por processo cadastrado serão 

reajustados anualmente, de acordo com o IGPM; 
 

r. O pagamento ao CONTRATADO será realizado através de boleto bancário 
emitido em nome do CONTRATANTE, sempre com vencimento no dia 5 do 
mês subsequente ao período de apuração mencionado acima, podendo ser 
pago em qualquer agência bancária até o seu vencimento, com exceção ao 
convencionado na alínea “O” da presente clausula, que terá seu vencimento 
15 (quinze) dias após a realização do serviço contratado; 

 
s. No caso de atraso no pagamento do boleto supramencionado, será cobrada 

multa de 2% (dois por cento), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento; 

 
t. A Cessão de Direitos de Uso ofertada é outorgada em caráter não permanente 

durante a vigência do período CONTRATADO e desde que haja o pagamento 
de todas as obrigações atribuídas neste CONTRATO. Os aplicativos 
relacionados nesta proposta são de propriedade do CONTRATADO e serão 
cedidos para utilização pelo CONTRATANTE durante a vigência do pacto 
contratual e desde que cumprida suas obrigações aqui mencionadas; 

 
u. O CONTRATADO poderá a qualquer tempo e modo oferecer ao mercado ou a 

suas carteiras de clientes condições remuneratórias diferenciadas, no formato 
de campanha comercial e de marketing, não restando a obrigação de estendê-
la ao CONTRATANTE e aos termos deste CONTRATO convencionado. 

 
3) OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
a. Total orientação quanto à manutenção e dúvidas de utilização do sistema 

HÓRUS fazendo uso do módulo de chamados, através do qual o usuário com 
perfil de sócio poderá criar tickets de atendimento, efetuando o 
acompanhamento dos mesmos, sempre de segunda-feira à sexta-feira, de 9 
horas às 18 horas, salvo feriados nacionais; 

 
 

b. Garantir a continuidade de acesso ao sistema HÓRUS, de acordo com normas 
internacionais de qualidade, regularidade e eficiência, mantendo atualização 
mínima de 99% (noventa e nove por cento) dos dados dentro do prazo 
previsto na regra de negócio; 
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c. Garantir que é a legítima proprietária ou cessionária de todos os direitos 
correspondentes aos programas, aplicativos, códigos fontes, dentre outros 
bens de propriedade intelectual, que utilize ou venha utilizar na prestação dos 
serviços; 

 
d. Manter o CONTRATANTE indene e a salvo de quaisquer reivindicações, 

pedidos de indenização, procedimentos judiciais ou administrativos e ações de 
qualquer natureza que versem sobre os referidos bens e direitos; 

 
e. Notificar previamente o CONTRATANTE sobre a necessidade de qualquer 

paralisação ou interrupção de acesso ao sistema HÓRUS para manutenção, 
qual deverá preferencialmente ser realizado ao fora do horário comercial ou 
nos finais de semana. 

 
 
 

4) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 

a. Guardar e proteger todo e qualquer código de programação ou acesso aos 
sistemas e sites do CONTRATADO, bem como, as senhas que lhe sejam 
atribuídas e informadas pelo mesmo; 

 
b. Comunicar imediatamente ao CONTRATADO a existência de quaisquer 

dificuldades no cumprimento total ou parcial de suas obrigações e acordar 
com ela meio de e formas de solucioná-las; 

 
c. O pagamento dentro do prazo estipulado neste CONTRATO, do valor mensal 

pela utilização do sistema, assim como, dos serviços acessórios contratados; 
 

d. Ter ciência que no caso de defeito advindo do uso incorreto ou inadequado do 
sistema ou por problemas do computador utilizado pelo mesmo, os serviços 
de suporte ao ambiente do CONTRATANTE, caso solicitado, serão cobrados 
conforme tabela do CONTRATADO vigente na época do fato; 

 
e. Ter ciência de que o acesso ao sistema poderá ser afetado ou paralisado 

temporariamente por razões técnicas, incluindo, mas não se limitando a 
reparos, manutenção ou falhas técnicas, inclusive aquelas relacionadas às 
redes de telecomunicações e interrupção no funcionamento da internet global 
e local. 

 
 
 

5) CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
 
 

a. As partes se obrigam, por si e seus empregados, colaboradores e prepostos, a 
manter sigilo sobre quaisquer informações, dados, materiais, produtos, 
documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou 
aperfeiçoamento de sistemas e processos, aos quais venham a ter acesso e 
conhecimento, ou que lhes tenham sido expressamente confiados em razão 
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desta proposta, não podendo, sob qualquer pretexto ou justificativa, revelar, 
reproduzir ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a essa 
contratação, durante e após a vigência deste CONTRATO, por todo o tempo 
em que tais informações forem consideradas confidenciais; 

 
b. Considera-se “informação confidencial” a guarda dos documentos no sistema 

HÓRUS, assim como todos os andamentos e informações relacionadas a 
estratégia jurídica utilizada pelo CONTRATANTE, toda e qualquer informação 
fornecida pelas partes em virtude do serviço ora ofertado, relacionadas aos 
aspectos procedimentais e políticas internas adotadas, informações 
societárias, econômico-financeiras, comerciais, planejamento e organização 
financeira e contábil e a outros dados em geral de interesse das partes, bem 
como as informações industriais/comerciais e segredos de negócio que não 
sejam de conhecimento geral, acessadas pelas partes, direta ou 
indiretamente; 

 
c. Não será considerada como “informação confidencial” a informação que seja 

de domínio público no momento de sua revelação, ou que seja revelada em 
razão de ordens administrativas ou judiciais válidas, somente até a extensão 
de tais ordens, devendo as Partes notificarem imediatamente uma à outra a 
existência de tal imposição, por escrito; 

 
d. As obrigações previstas na alínea anterior perdurarão durante a vigência do 

presente pacto contratual e por 1 (um) ano após sua rescisão ou término. 
 
 
 

6) DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO DO SISTEMA 
 

a. Em caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual pelo 
CONTRATADO, fica estipulada a indenização de 2 (duas) vezes o valor da 
ultima mensalidade paga, em favor do mesmo, nada mais cabendo o 
CONTRATANTE reclamar em juízo ou fora dele. 

 
 
 

7) DA VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO, SUSPENSÃO E RESCISÃO 
 
 
 

a. O presente pacto contratual entra em vigor na data da sua assinatura e 
vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses; 

 
 

b. Este pacto será automaticamente renovado por igual prazo e condições, 
sempre que vencido for, desde que qualquer uma das partes não denuncie o 
mesmo com antecedência de 20 (vinte) dias que antecedam o seu 
vencimento; 
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c. No caso de denúncia do presente CONTRATO fora das condições e prazo 
mencionados na clausula supramencionada, caberá ao CONTRATADO o direito 
de cobrar valor equivalente a 2/3 (dois terços) do período restante CONTRATO 
e ajustado pelo presente instrumento; 

 
 

d. Caso o atraso no pagamento seja superior a 20 (vinte) dias o acesso ao sistema 
Hórus será bloqueado. Havendo atraso superior a 30 (trinta) dias, considerar-
se-á rescindido o presente CONTRATO, sendo reservada ao CONTRATADO a 
cobrança do débito da forma que melhor lhe convier; 

 
 

e. Na hipótese da clausula anterior, ficará disponível para download ao 
CONTRATANTE, cópia da sua base de dados pelo período de 15 (quinze) dias, 
após a rescisão contratual, com todas as informações cadastradas no sistema 
em padrão de planilha Excel; 

 
 

f. Quanto aos documentos vinculados no sistema HÓRUS, em caso de rescisão o 
CONTRATANTE deverá fornecer mídia com capacidade adequada ao tamanho 
da cópia dos arquivos, e comparecer a matriz do CONTRATADO onde a cópia 
será realizada no prazo de 10 (dez) dias. 

 
 
 

8) DA DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS 
 
 
 

a. Declara o CONTRATANTE ter lido e ciência de todas as clausulas e condições 
descritas no presente CONTRATO, concedendo total anuência quanto aos 
termos aqui descritos; 

 
 

b. Fica eleito o Foro da Capital do estado do Rio de Janeiro, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser para conhecer e dirimir 
toda e qualquer dúvida ou litígio que eventualmente venha ocorrer acerca da 
presente CONTRATO; 

 
 

c. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias, na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legais efeitos, entre 
si, seus herdeiros e sucessores. 
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Rio de Janeiro,   de     de           . 
 
 
 
 

________________________________________________ 
CONTRATANTE 

Representante legal: 
 
CPF: 

 
 
 

________________________________________________ 
CONTRATADO 

Representante Legal: 
 
CPF: 

 
 
 
Testemunhas: 
 
Nome: 
 
Identidade: 
 
Assinatura: 
 
 
Nome: 
 
Identidade: 
 
Assinatura: 
 


