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INFORME 

AÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PROMOÇÃO 2017. 

 
 

Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da AGGEB realizada no dia 

6/9/2018, a Associação realizará a articulação entre os associados e o Escritório Azi e 

Torres para fins de propositura de ação de cobrança de valores retroativos devidos pelo 

Estado da Bahia. 

 

Têm direito aos referidos valores apenas os colegas que foram promovidos em 

2017. Na oportunidade, o Estado da Bahia reconheceu os efeitos funcionais da promoção 

a partir de FEV/2017, como determina o decreto que rege o desenvolvimento na carreira, 

contudo, restingiu a produção dos correlatos efeitos financeiros ao mês de MAI/2017, em 

clara violação ao mencionado decreto e à outras normas de direito público. 

 

As ações de cobrança serão propostas no Juizado Especial que julga processos com 

matérias atinentes à Fazenda Pública, cada uma com grupos de até 10 associados. Os 

contratos serão celebrados entre os associados integrantes de cada grupo e o Escritório 

Azi e Torres. O custo dos honorários iniciais será de R$ 2.000,00 por grupo, rateado entre 

os seus integrantes. Ao final, em caso de sucesso, serão cobrados pelo Escritório mais 

15% dos valores retroativos pagos pelo Estado da Bahia, sob a rubrica de honorários de 

êxito. 

 

Ressalte-se que, como informado em Assembleia, os associados também podem propor 

diretamente a ação no Juizado Especial, sem a necessidade de constituir advogado em 

primeira instância. 

 

Os associados interessados em aderir aos grupos que serão formados para propositura da 

ação sob o patrocínio do Escritório Azi e Torres deverão observar os procedimentos 

adiante descritos (tabela 1), com atenção para os prazos estabelecidos e documentos 

solicitados. A observância dos procedimentos e prazos informados contribuirá para maior 

organização e agilidade na execução da etapa de formação dos grupos. 
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Ação Prazo 

1. Reunir os documentos informados na tabela 2, atentando-se para o 
seguinte: 

 Os documentos devem ser enviados em pdf, em arquivos 
separados. Cada arquivo deve ser nomeado com o nome 
completo do associado, em maiúsculas, sem abreviaturas, 
seguido de _nomedodocumento. Por exemplo: FULANO 
DE TAL_RG ou FULANO DE TAL_CONTRACHEQUES. 

 A planilha com o cálculo dos valores retroativos deve 
ser enviada em pdf e em excel. 

5/10/2018 

2. Enviar e-mail manifestando interesse em propor a ação de cobrança 
de valores retroativos relativos à promoção 2017, juntando os 
documentos informados na tabela 1. O e-mail deve ser dirigido ao 
endereço diretor.pesquisa@aggeb.org.br. O título do e-mail 
deve ser AÇÃO JUDICIAL. RETROATIVO. PROMOÇÃO 2017. No 
e-mail também deve ser informado um número de telefone 
celular, com acesso Whatsapp, para fins de facilitar a comunicação 
quando necessário. 

11/10/2018 

3. Participar de reunião na sede do Escritório Azi e Torres, para fins de 
assinatura do contrato de prestação de serviços advocatícios. 

Por definir 

4. Efetuar o pagamento da respectiva parcela dos honórários iniciais, 
que deve ser feita diretamente ao Escritório Azi e Torres. 

Por definir 

Tabela 1. Procedimento de adesão à ação judicial. 

 
 

Documentos Observações 

1. Cópia de documento de identificação civil 
ou profissional. 

 Escanear frente e verso do documento. 
Inseri-los em apenas um arquivo pdf. 

2. Cópia do CPF.  Escanear frente e verso do documento. 
Inseri-los em apenas um arquivo pdf. 

 Caso o número do CPF esteja no 
documento de identificação civil, não é 
necessário encaminhar a cópia do CPF. 

3. Cópia de comprovante de endereço 
atualizado. 

 Deve ter sido emitido nos últimos 3 
meses. 

4. Cópia dos contracheques dos meses de 
fev a set/2017. 

 Gerar um arquivo pdf único com todos 
os contracheques. 

5. Planilha de cálculo dos valores retroativos 
preenchida. 

 O modelo estará disponível no site da 
AGGEB, na área restrita, na aba 
“Outros”, com o título “Planilha 
retroativo 2017”.  

 Preencher apenas as células em cinza, 
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com os valores solicitados (o cálculo é 
efetuado por fórmula). 

 Além de devolver o arquivo em excel, 
encaminhar também o arquivo em pdf. 

6. Procuração preenchida e assinada.  O modelo estará disponível no site da 
AGGEB, na área restrita, na aba 
“Outros”, com o título “Procuração 
retroativo 2017”. 

Tabela 2. Documentos individuais a serem juntados à ação judicial. 

 
 
Por fim, registramos que os documentos comuns aos proponentes serão juntados pelo 
Escritório Azi e Torres (cópia dos atos normativos relacionados ao processo de promoção). 
 
Atenciosamente, 
 

Diretoria da AGGEB 

Salvador, 28 de setembro de 2018 

 
 

 

 


