
 

                                                                                                                                   

P R O C U R A Ç Ã O 
 

Nome: _______________________________________ CPF/MF:____________________________________ 
Nacionalidade:__________________________Estado civil:________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________CEP:________________________ 
Cidade:_____________________________Telefone:___________________e-mail:_____________________ 

no fim assinado, por este instrumento particular de mandato nomeia e constitui seu  bastante procurador o 
advogado JACI RENE COSTA GARCIA, casado, OAB/RS 33.799, com escritório na cidade de Santa 
Maria, na Rua Pedro Londero, 50, onde recebe intimações e a advogada MARIANA DA SILVA GARCIA, 
solteira, OAB/RS 79.523, com escritório na cidade de Santa Maria, na Rua Pedro Londero, 50, para o fim 
especial de pleitear administrativa ou judicialmente contra quem de direito ação ordinária visando buscar 
a devolução e/ou suspensão da contribuição previdenciária dos inativos e os reflexos decorrentes, 
para o que concede os poderes constantes das cláusulas ad judicia e extra judicia, bem como os especiais 
de transigir, desistir, receber valores e dar a respectiva quitação, firmar termos de compromisso, acordar, 
levantar suspeições, requerer desistência em ações diversas em que esteja pleiteando o mesmo direito, 
requerer cópia de seus contracheques e de sua ficha funcional, bem como quaisquer informações sobre 
sua situação funcional,  e todos os demais que se façam necessários ao bom e completo desempenho 
deste mandato, inclusive substabelecê-lo, com ou sem reserva de poderes. 

 
Santa Maria,____/_________________/_______ 

 
__________________________________ 

(OUTORGANTE) 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

O OUTORGANTE (designado CONTRATANTE) e os OUTORGADOS (doravante designados 
CONTRATADOS) acordam a partir das seguintes cláusulas:  
a) OS CONTRATADOS tem a obrigação de ajuizar a ação visando buscar a devolução e/ou suspensão 
da contribuição previdenciária dos inativos e os reflexos decorrentes e acompanhar em todos os 
níveis de jurisdição, interpondo os recursos necessários a fim de buscar o atendimento pleno do interesse 
do CONTRATANTE; b) Em caso de êxito, o CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS honorários 
advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a vantagem obtida (valores atrasados) na ação 
proposta; c) Os honorários da sucumbência, se houver, caberão integralmente aos CONTRATADOS; d) 
Ocorrendo (d.1) a revogação do mandato (sem os CONTRATADOS darem causa) ou (d.2) o pagamento 
administrativo ou por acordo, após o ajuizamento da ação, os honorários continuarão sendo devidos no 
percentual contratado, apenas com a ressalva de incidir sobre o montante de atrasados pagos 
administrativamente (no caso de pagamento administrativo ou por acordo) e; e) A procuração deverá ser 
preenchida e entregue no escritório dos CONTRATADOS, juntamente com (1) cópia do último contra-
cheque, (2) identidade e (3) comprovante de residência e (4) comprovante da data de ingresso na 
inatividade (folha de alterações  ou boletim ou portaria); f) Os CONTRATANTES são responsáveis por 
todo o custeio do processo envolvendo todas as despesas decorrentes do custeio do processo, inclusive 
taxas judiciais para a interposição da ação e dos recursos, ficando isento o CONTRATANTE de quaisquer 
eventuais pagamentos no decorrer do processo; g) Em caso de ajuizamento em duplicidade da presente 
demanda, o CONTRATANTE consigna, desde já, a sua preferência na continuidade da demanda com os 
ora CONTRATADOS; h) A presente procuração somente será considerada recebida pelos 
CONTRATADOS, obrigando-os na forma contratada, após o registro no espaço abaixo;  i) A assinatura do 
presente contrato implica concordância com os termos ora pactuados.  
 
Local e data idênticos ao da PROCURAÇÃO. ___________________________________________________ 

CONTRATANTE 
 

__________________________________________________________ 
CONTRATADOS 


