
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 
 

OUTORGANTE/CONTRATANTE 
NOME:  
ESTADO CIVIL:  PROFISSÃO:  
CPF:  RG:  
ENDEREÇO:  
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CIDADE: 

MACEIÓ 
ESTADO: AL CEP:   
E-MAIL:  TELEFONE: (82)  
ÓRGÃO: UFAL SIAPE:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratado/Outorgados: 
 
Outorgados/Contratados: a Belª Jackeline Siqueira Formiga, brasileira, solteira, inscrita na 
OAB/AL sob nº 6378 e o Bel. Nivaldo Barbosa da Silva Júnior, brasileiro, casado, inscrito na OAB/AL 
nº 6411, ambos com endereço profissional na Rua Manoel Ribeiro da Rocha, nº 453, Ponta Verde, Maceió, 
Alagoas, CEP: 57.035-395. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Dos poderes/Objeto contratual: O (A) OUTORGANTE confere aos 
Advogados/Outorgados os poderes da clausula ad juditia et extra, podendo representá-lo (a) perante 
qualquer juízo, instância ou tribunal, outorgando-lhes, ainda, poderes especiais para requerer certidões e 
documentos, transigir, firmar compromissos, recebe e dar quitação, desistir, podendo, ainda, substabelecer, 
com ou sem reservas de poderes, e tudo o que se fizer necessário para o bom e fiel cumprimento deste 
mandato, especialmente para propor ação, incidentes e posterior execução visando à RESTITUIÇÃO DO 
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL – PSS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: Em razão dos serviços advocatícios 
prestados, o (a) OUTORGANTE pagará ao CONTRATADO o valor correspondente a 15% (quinze por 
cento) a incidir sobre o valor indenizatório a ser recebido pelo constituinte em face de condenação do 
Demandado na obrigação de pagar, inclusive com o retroativo, que poderá ser deduzido em conta ou 
qualquer outro meio por que venha a ser pago (art. 22, 4º, da Lei 8.906/94). 
Parágrafo Único – Os honorários ora contratados serão devidos ainda que o valor venha a ser recebido de 
forma administrativa, com ou sem a intervenção do CONTRATADO, desde que tal recebimento tenha sido 
oriundo da provocação judicial feita pelo CONTRATADO, ainda que em outras ações em que o (a) 
OUTORGANTE/CONTRATANTE não seja autor (a). Os honorários ora contratados deverão ser retidos 
judicialmente e emitidos os RPV´s em nome dos OUTORGADOS da seguinte forma: 70% (setenta por cento) 
em nome da Bela. Jackeline Siqueira Formiga, OAB/AL nº 6.378, 30% (trinta por cento) em 
nome do Bel. Nivaldo Barbosa da Silva Júnior, OAB/AL nº 6.411. 
 
 
 
 
Maceió-AL, ____ de________________ de 2020. 
 

 
 
______________________________ 
 

 
 
      ______________________________    
            CONTRATADA 
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TESTEMUNHA 

 
 
________________________________     
TESTEMUNHA 

 
 

 

 

 


