
PROCURAÇÃO AD JUDÍCIA ex extra 

NOME: ___________________________________________________________________
RG: _____________________________ CPF: ____________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
CIDADE/ESTADO: ______________________________TELEFONE:___________________
EMAIL: ___________________________________________________________________
AUTORIZO o SINTERO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DE
RONDÔNIA, ingressar com Ação Administrativa e/ou Judicial pleiteando a restituição de
valores retidos indevidamente no Processo nº 0203900-75.1989.5.14.0002, em razão do
equívoco na tributação perante a receita federal/União Federal. Quando do resultado da
restituição do benefício, na conta corrente n. ________________ do Banco _________
Agência ________ do beneficiário (contratado/servidor/contribuinte), autorizo que  seja
repassado  os  honorários  de  18%  (dezoito)  por  cento  do  valor  recebido,  sendo  o
percentual de 2% (dois por cento) retido a título de auxílio sindical, restituído pela receita
federal ou judicialmente, em favor dos patronos da ação, PROCURAÇÃO, CONSTITUI E
NOMEIA  seus bastantes  procuradores, HÉLIO VIEIRA DA COSTA, brasileiro,  advogado,
inscrito  na  OAB/RO  sob  o  n°  640,  ZÊNIA  LUCIANA  CERNOV  DE  OLIVEIRA,  brasileira,
advogada, inscrita na OAB/RO sob o n° 641, MARIA DE LOURDES DE LIMA CARDOSO,
brasileira, advogada, inscrita na OAB/RO sob o n° 4114, com endereço profissional em
Porto Velho/RO sito na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1268, bairro Olaria, fone-fax 3224-1476
estes, integrantes da Hélio Vieira e Zênia Cernov — Advocacia, CNPJ 01.332.693./0001-
82; e TAISA ALESSANDRA DOS SANTOS SOUZA, brasileira,  advogada OAB/RO sob o n°
5033, SERGIO LUIZ PACÍFICO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RO sob o nº 8152, e
BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, advogado OAB-RO n. 2983,  estes,
integrantes  da SOUZA E  PACÍFICO  ADVOCACIA,  CNPJ  nº  46.888.173/0001-99,  e-mail
sp.sociedadeadv@gmail.com,  com  endereço  no  Centro  Empresarial  Porto  Velho,  Rua
Dom Pedro II, nº 637, Sala 2, Bairro Caiari, CEP 76801-151, neste ato representado por
TAISA  ALESSANDRA  DOS  SANTOS  SOUZA,  brasileira,  advogada,  solteira,  inscrita  na
OAB/RO sob o n° 5033, nos termos do art. 22, § 4º do Estatuto da Ordem dos Advogado
do  Brasil,  conferindo  à  presente  autorização  o  caráter  Ad  Juditia  e  Extra  Juditia  de
contrato de honorários.

Firmo, juntamente com essa Procuração, o seguinte TERMO DE CONSENTIMENTO PARA
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, de forma livre, informada e inequívoca, e na qualidade de
Titular das informações, manifesto concordância para que os Procuradores, façam o tratamento
de meus dados pessoais e tome as decisões pertinentes ao respectivo tratamento para finalidades
especificas abaixo descritas, em conformidade com a Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD):

1. O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades:

1.1. Possibilitar que o Contratado promova a representação e/ou assessoria jurídica, seja
no âmbito judicial administrativo, perante qualquer foro, instancia, tribunal ou órgão;



1.2. Possibilitar que o Contratado promova o exercício da defesa dos interesses do Titular
em toda e qualquer situação decorrente do exercício da advocacia para cumprimento da
obrigação assumida junto ao Titular;

1.3.  Possibilitar  que  o  Contratado  envie  ou  forneça  ao  Titular  informações  sobre  os
processes patrocinados; 

1.4.  Possibilitar  que o Contratado armazene,  registre  e  promova o compartilhamento
entre os setores internos do escritório de todos os dados necessários ao exercício da
advocacia em representação ao contrato firmado junto ao Titular.

1.5. Possibilitar que a Contratada promova a publicidade de casos reais em suas redes
sociais.

2. Segurança dos Dados: O Contratado responsabiliza-se pela manutenção de medidas de
segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados  e  de  situações  acidentais  ou  ilícitas  de  destruição,  perda,  alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Em conformidade
ao art. 48 da Lei n° 13.709, o Contratado comunicara ao Titular e a Autoridade Nacional
de  Proteção  de  Dados  (ANPD)  a  ocorrência  de  incidente  de  segurança  que  possa
acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

3. Término do Tratamento dos Dados: O Contratado poderá manter e tratar os dados
pessoais do Titular durante todo o período em que eles forem pertinentes ao alcance das
finalidades  listadas  neste  termo.  Dados  pessoais  anonimizados,  sem  possibilidade  de
associação ao indivíduo poderão ser mantidos por período indefinido. O Titular poderá
solicitar via e-mail ou correspondência o Contratado, a qualquer momento, que sejam
eliminados os dados pessoais não anonimizados do Titular. O Titular fica ciente de que
poderá ser inviável o Contratado continuar o fornecimento de serviços ao Titular a partir
da eliminação dos dados pessoais.

4. Direitos do Titular: O Titular tem direito a obter do Contratado informações dos dados
fornecidos  e  tratados,  podendo solicitar  a  alteração,  correção  e  exclusão  a  qualquer
tempo mediante  requerimento,  nos  termos  previstos  no art.  18  da  Lei  n°  13.709/18
(LGPD).

5.  Direito de Revogação do Consentimento:  Este consentimento poderá  ser  revogado
pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência ao
Contratado nos termos do § 5° do art. 8° da Lei n° 13.709/18 (LGPD).

_________________________________, _________/ ________/ _________
(Município Porto Velho /RO)                                              (Data)

______________________________________________________________
(Assinatura)



Documentos que devem acompanhara autorização:
- cópia de RG e CPF;
- Comprovante de endereço;
- Contra-cheque.
- Cópia da Declaração e Recibo do Imposto de Renda de 2019 (Ano Calendário 2018);
- Código e-CAC ou cópia dos recibos do IRPF 2022/2021 e 2021/2020;

Obs.:  Estes  documentos  devem  ser  encaminhados  para:
restitucaoirpf.2018@sintero.org.br

mailto:restitucaoirpf.2018@sintero.org.br

