
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com os termos a seguir elencados a serem observados no 

curso da ação patrocinada pelo corpo jurídico do SINDIPETRO-RJ, a saber: 

 
1. O SINDIPETRO-RJ prestará assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 8º, III 
da Constituição Federal c/c art. 514, “b” da CLT, ou seja, não serão cobrados honorários 
advocatícios contratuais, de modo que os advogados do sindicato patrocinarão a causa 
gratuitamente. 
 
2. Em caso de desligamento do quadro de associados do SINDIPETRO-RJ cessará a 
assistência jurídica gratuita, sendo cobrados honorários advocatícios, no importe de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor recebido pelo assistido em razão da referida ação, sendo este 
percentual cobrado somente em caso de êxito na ação. 
 
3. É facultado ao associado substabelecer o processo para advogados que não pertençam 
ao corpo jurídico da entidade, hipótese em que, caso sejam deferidos honorários de 
sucumbência ao final da ação, ficam reservados os honorários dos advogados do corpo 
jurídico da entidade constantes da procuração originária, proporcionalmente à fase de atuação 
dos mesmos, nos termos da legislação em vigor.  
 
4. Informamos, por oportuno, que somente serão emitidos “substabelecimentos sem 
reserva de poderes”, de modo que os advogados que integram o corpo jurídico do sindicato 
não atuam conjuntamente com advogados particulares. Informamos ainda, que a designação 
dos advogados de seu corpo jurídico que irão atuar em cada processo é de exclusividade do 
sindicato, de acordo com seus critérios internos de organização, não cabendo ao assistido a 
escolha dos advogados.  
 
5.  As despesas processuais eventualmente devidas, assim compreendidas, 
exemplificativamente, as custas processuais, taxa judiciária, honorários periciais, honorários 
sucumbenciais e depósito recursal, são de responsabilidade da parte, nos termos da legislação 
em vigor. Caso o sindicato opte por efetuar o pagamento no momento devido, as mesmas 
serão ressarcidas pelo assistido ao final do processo.  
 
6. Na caso de ausência injustificada à audiências, que implique em arquivamento dos 
autos e condenação em custas processuais, o ajuizamento de nova ação, sobre a mesma 
matéria, fica condicionada ao ressarcimento das custas processuais eventualmente adiantadas 
pelo sindicato.  

 
Rio de Janeiro, _____ de ____________________ de 20___. 

 
 
 
 

Assinatura do Assistido 


