
                  
 
 

P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O 
 
 
 

Obs. PREENCHER EM LETRA DE FORMA 
 

Nome__________________________________________________________________________________ 
Matrícula________________________ Matrícula 2 (se houver)____________________________________ 
Nacionalidade____________ Estado Civil_______________ Profissão_______________________________ 
Endereço________________________________________________________________________________ 
Bairro_______________________ Cidade_____________________________ Estado __________________ 
RG n.º _______________________   CPF  ______________________  
Fone: Residência _________________ Comercial ___________________ Cel._________________________ 

 
Por este instrumento particular de mandato, na qualidade de participante do processo  nº  0157300-
52.1989.5.19.0003 – Reclamação Trabalhista, reitero e ratifico os poderes aos advogados constituídos nos 
autos, desde o início da Reclamatória, em 1989, ANTONIO GAMELEIRA CAVALCANTE, 1.295-AL e a NILTON 
DE MELO BARROS 1.490-AL, cujos poderes foram substabelecidos aos procuradores e advogados ADRIANA 
GAMELEIRA FONSECA CAVALCANTE SILVA, brasileira, casada, OAB/AL 6052, JOÃO LUIZ GAMELEIRA 
FONSECA CAVALCANTE, brasileiro, casado, OAB/AL 6088, componentes do escritório GAMELEIRA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 06.272.687/0001-09, Insc. Municipal nº, 274842, OAB/AL RE nº 
125/2003, com sede na Rua José Pontes Magalhães, 70, cj.905, CEP 57.036-250, Jatiúca, Maceió, AL, aos 
quais venho a outorgar todos os poderes da cláusula ad judicia et extra, para a defesa de meus interesses 
referentes a reajustes vencimentais URP 26,05%, atualmente em discussão judicial, nos autos do processo, 
0157300-52.1989.2.19.0003, ou qualquer outro número que venha a tomar em razão de sua conversão 
em processo eletrônico, encabeçado por ANTONIO CARLOS MARQUES DA SILVA, no qual é ré a 
Universidade Federal de Alagoas, quer seja em sua forma física ou eletrônica, no âmbito da Justiça do 
Trabalho, da Justiça Federal, em quaisquer instâncias ou Tribunais e, inclusive, para possibilitar a 
expedição e o recebimento de RPV referente ao Resíduo da URP (3º Precatório), quer seja perante o 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª  Região, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, STJ, TST, STF, 
podendo ditos procuradores atuar em conjunto ou separadamente, bem assim requerer habilitação, 
acordar, discordar, transigir, desistir, inclusive de eventuais recursos, em quaisquer instâncias, tudo para o 
fiel cumprimento do presente mandato, autorizando, ainda, através deste mesmo instrumento, em favor 
dos profissionais que funcionam nos referidos autos do processo 0157300-52.1989.2.19.0003, a retenção e 
destaque de suas respectivas verbas honorárias contratuais, nos seguintes percentuais: GAMELEIRA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 06.272.687/0001-09  4,06% (quatro virgula zero seis por cento), NILTON 
DE MELO BARROS CPF: 027.705.804-00  4,06% (quatro virgula  zero seis por cento), FERRAZ DOS PASSOS 
ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S CNPJ: 04.362.366/0001-61  1,87% (um virgula oitenta e sete por cento) 
E.S. INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 02.093.296/0001-68 1,0% (um por cento). 
 
 
 

Maceió (AL), ______de ______________ de 2020. 
 
 

Nome: _____________________________________________ 


