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TERMO DE CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ASSOCIADO PARA 

UTILIZAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA SINDPOC 

 

Eu,____________________________________________________________matrícula 

funcional,____________________ associado do SINDPOC – SINDICATO DOS 
POLICIAIS CIVIS DA BAHIA,  declaro ciência para os devidos fins, sob pena de lei, e 

em atendimento as regras processuais contidas no art. 77, inciso I, §1º e 2º do Código de 

Processo Civil, que as informações prestadas, bem como os documentos apresentados 

para a propositura da minha defesa são fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos 

fatos narrados na entrevista com o advogado . 

Ademais, declaro ter ciência que em eventual substabelecimento de poderes em processo 

já em andamento, para quaisquer dos advogados do corpo jurídico do SINDPOC, os atos 

anteriormente praticados por outro advogado em qualquer fase processual não são de 

responsabilidade dos atuais patronos. 

Não obstante, tenho também ciência da responsabilidade de arcar com pagamento de 

custas e taxas processuais/cartorárias em caso de eventuais interposições de recursos para 

os Tribunais ou para o ingresso de ações judiciais quando assim cobrado segundo 

Regimento Interno do órgão, bem como tenho ciência de arcar com quaisquer gastos com 

xerocópia de processo ou de documentos para efetivação da minha defesa no processo. 

Declaro através desse documento que tenho total ciência que a falsidade de quaisquer 

declarações, provas testemunhais ou documentais apresentados aos advogados do 

SINPOC, configuram o crime previsto no art. 347§ único do Código Penal Brasileiro, 

passível de apuração investigativa policial, e consequente responsabilização judicial, bem 

como o não cumprimento das obrigações acima citadas em razão do não recolhimentos 

de custas que ensejem prejuízos para a minha defesa no processo será de minha inteira 

responsabilidade.  

 

 

Nada mais a declarar, e ciente, firmo o presente termo de boa-fé. 

Salvador – Bahia, __________________. 

Assinatura_________________________________________________________. 

 


