
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E ADESÃO  

 

____________________________________, de matrícula(s): ____________, 

inscrito(a) no CPF sob o n. _______________, endereço de e-mail: 

________________________ e número de whatsapp (   )____________,  

doravante denominado(a) AUTORIZADOR(A), firma o presente TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO com base nas seguintes condições: 

Considerando o acordo firmado entre o SINTEAL e o Município de Maceió/AL, o qual tem como 
objetivo encontrar uma solução pacífica e definitiva para o processo judicial nº 0714901-
97.2020.8.02.0001, em trâmite perante a 14ª Vara Cível da Comarca de Maceió – Fazenda Pública 
Municipal; 
 
Considerando os termos do instrumento contratual pactuado entre o SINTEAL e os escritórios 
jurídicos BARBOSA JÚNIOR ADVOCACIA, inscrito no CNPJ sob o nº 05.463.261/0001-61, 
situado na Rua Manoel Ribeiro da Rocha, nº 453, Ponta Verde, Maceió/AL e BELTRÃO E VISALLI 
ADV. E CONS. TRIBUTÁRIA, inscrito noCNPJ sob o nº 21.598.161/0001-07, estabelecido na Av. 
Epitácio Pessoa, 2580, SL 110/111, Tambauzinho, João Pessoa/PB; e 
 
Considerando, ainda, que os serviços prestados pelos aludidos escritórios foram amplamente 
reconhecidos e demonstrados, judicialmente e extrajudicialmente, notadamente a promoção, 
desde o ano de 2015, de diversas medidas judiciais/administrativas, tais como, acompanhamentos, 
despachos com juízes e confecção de peças processuais,para resguardar o recebimento dos créditos do 
precatório do FUNDEF pelos profissionais da educação, além de participações em audiências e 
assembleias, bem como diversas intervenções perante o Ministério Público Federal, Tribunal de 
Contas da União, Congresso Nacional, Prefeitura do Município de Maceió e Câmara de Vereadores de 
Maceió, incluindo viagens para o interior do Estado de Alagoas e Brasília/DF, todas custeadas pelos 
próprios advogados, de modo que os honorários apenas serão devidos acaso as verbas 
sejam efetivamente pagas. 
 
Vem o(a) AUTORIZADOR(A), em observância ao disposto na alínea “e” do art. 7º do Estatuto do 
SINTEAL, manifestar a sua concordância com os termos contratados entre as referidas partes, 
autorizando o recebimento do valor do abono excepcional previsto em lei municipal, cuja 
implantação deverá ser feita por meio de contracheque ou conta vinculada ao profissional beneficiário, 
assim como o destaque e o repasse dos honorários advocatícios, previamente acordados e definidos, 
nos percentuais de 15% (quinze por cento) para profissionais da educação filiados ao SINTEAL e 
20% (vinte por cento) para profissionais da educação não filiados ao SINTEAL na data da 
assinatura deste termo), a incidirem sobre os valores brutos recebidos a título de abono excepcional 
(devidamente atualizados), pagos pelo Município de Maceió/AL ou pelo Poder Judiciário diretamente 
na fonte, sob qualquer meio e sem qualquer embaraço, mediante transferência ou depósito em conta 
bancária a ser informada oportunamente pelos mencionados escritórios jurídicos, tudo em 
conformidade com o comando previsto no artigo 22, §7º, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da 
OAB). 
 
 
Maceió, ____ de ____________ de 2022. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
AUTORIZADOR(A) 


