
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO / CONTRATO 

 

OUTORGANTE:_______________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

 

TEL: _______________________________________________________________________ 

CARGO/ÓRGÃO:_________________________ ESTADO CIVIL: ______________________ 

CPF:_________________________________ RG: __________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___________________ E-MAIL: ____________________________ 

 

OUTORGADOS: JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO, brasileiro, casado, advogado, OAB/AL nº. 6.805, com endereço 

profissional na Av. Gov. Osman Loureiro, nº. 49, sl. 801, Mangabeiras, Maceió/AL. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PODERES: 

Para o foro em geral, com os poderes da cláusula "Ad e Extra Judicia", em qualquer juízo, instância ou tribunal, 

bem como perante todo e qualquer órgão público, federal, estadual e/ou municipal, podendo propor contra quem 

de direito as ações competentes e defender nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando 

medidas preparatórias, cautelares cabíveis e recursos legais, propor ação rescisória e defendê-lo nas que for Réu, 

acompanhando-os, conferindo-lhes poderes para receber citação, firmar compromisso ou acordos, receber 

quantias e/ou documentos, alvarás judiciais, notificações e intimações, proceder ao levantamento de depósito 

judicial/RPV/Precatório, receber, dar quitação, desistir, transigir, reconvir, agindo em conjunto ou separadamente, 

podendo, para tanto, praticar todos os demais atos, e, ainda, substabelecer, no todo ou em parte, com reservas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO E HONORÁRIOS: 

CONTRATADO: SARMENTO, CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA (CNPJ nº. 

06.121.103/0001-96), com sede na Av. Gov. Osman Loureiro, nº. 49, sl. 801, Mangabeiras, Maceió/AL, 

representada por seu sócio-gerente João Francisco de Camargo, brasileiro, casado, advogado, 

OAB/AL 6.805, residente e domiciliado em Maceió/AL; 

OBJETO: Patrocínio de ação de execução em favor do Contratante, com base no título judicial formado na Ação 

Ordinária nº. 0002329-17.1990.4.05.8000 (2ª Vara Federal/AL – ANSEF E OUTROS x União Federal - GOE), com 

acompanhamento em todas as instâncias judiciárias e administrativas, inclusive em feitos conexos (embargos do 

devedor etc.), até o efetivo recebimento dos respectivos créditos. 

HONORÁRIOS: O CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância de 20% (vinte por cento) sobre todos os 

créditos pretéritos brutos advindos do presente feito. Os referidos honorários poderão ser abatidos em 

folha/conta/precatório/RPV, conforme o caso. 

 
Maceió/AL, _______ de __________________ de 2017. 

 

________________________________  _________________________________ 

Outorgante/Contratante    Outorgado/Contratado 

Testemunha 01: _________________  Testemunha 02: __________________ 


