AUTORIZAÇÃO
NOME COMPLETO: ____________________________________________________
NACIONALIDADE: ___________________ ESTADO CIVIL: _________________
PROFISSÃO: _____________________________ MATRÍCULA: _______________
CPF: ____________________________ RG: _________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________________

Autorizo expressamente a ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES
GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.831.551/0001-46,
com sede na Alameda Salvador, nº 1057, Torre Europa, Sala 707, Caminho
das Árvores, Salvador/BA, CEP: 07.831.551/0001-46, a representar-me
plenamente em demanda judicial a ser proposta em face do Estado da
Bahia, com vistas à adoção de teto remuneratório equivalente ao subsídio
mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia.
Declaro que estou ciente de que as despesas iniciais do processo, a título de
pro labore, destinadas ao escritório advocacia que patrocina a causa, serão
custeadas integralmente pela Associação, enquanto que as despesas a título
de honorários advocatícios de êxito correrão às minhas expensas, no
importe de 15% sobre o valor bruto excedente ao valor da
remuneração do Governador do Estado com regras para pagamento
fixadas de acordo com o momento da concessão da desvinculação, a saber:
1) em caso de deferimento de antecipação de tutela ou cumprimento
imediato de decisão judicial no curso do processo, serão cobrados
honorários de eventuais beneficiários apenas nos 12 (doze) primeiros meses
de recebimento do complemento salarial obtido (proveito econômico da
ação); nessa hipótese, após o trânsito em julgado, havendo valores residuais
a serem executados, serão também devidos honorários de êxito incidentes
sobre os valores brutos apurados e efetivamente pagos ao servidor
beneficiado na correspondente execução;
2) em caso de indeferimento de antecipação de tutela e obtenção do direito
postulado apenas quando do trânsito em julgado da ação, serão cobrados
honorários de êxito sobre todo o montante apurado em posterior execução.
Salvador, _____ de ___________________ de 2018.
__________________________________________
(Assinatura)
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NOME COMPLETO: ____________________________________________________
NACIONALIDADE: ___________________ ESTADO CIVIL: _________________
PROFISSÃO: _____________________________ MATRÍCULA: _______________
CPF: ____________________________ RG: _________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________________

Autorizo expressamente a ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES
GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA – AGGEB, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.831.551/0001-46,
com sede na Alameda Salvador, nº 1057, Torre Europa, Sala 707, Caminho
das Árvores, Salvador/BA, CEP: 07.831.551/0001-46, a representar-me
plenamente em demanda judicial a ser proposta em face do Estado da
Bahia, com vistas à adoção de teto remuneratório equivalente ao subsídio
mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia.
Declaro que estou ciente de que as despesas iniciais do processo, a título de
pro labore, destinadas ao escritório advocacia que patrocina a causa, serão
custeadas integralmente pela Associação, enquanto que as despesas a título
de honorários advocatícios de êxito correrão às minhas expensas, sem
qualquer ônus à Associação.

Salvador, _____ de ___________________ de 2018.

__________________________________________
(Assinatura)

