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ANEXO III 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,................................................................................................................................., devidamente 

qualificado(a) no pedido de Inscrição para concorrer ao cargo de conselheiro do Conselho 

................................................................ da Fundação Viva de Previdência, DECLARO sob as 

penas da lei, em especial, o artigo 299¹ do Código Penal Brasileiro e demais disposições legais 

cíveis e criminais, que possuo todos os requisitos exigidos no artigo 22 do Regulamento Eleitoral. 

Declaro ter tomado conhecimento do Regulamento Eleitoral, Edital de Convocação, Calendário 

Eleitoral e quaisquer outros documentos de suporte ao processo eleitoral. 

Declaro para os devidos fins que as informações ora prestadas correspondem à verdade e me 

responsabilizo por qualquer declaração indevida informada no presente documento.  

Por ser verdade, assino o presente Termo de Responsabilidade em atendimento ao exigido no 

artigo 6º, inciso II do Edital de Convocação.  

_________________, _____de __________________de_____. 
Local e data. 

____________________________________________ 

Assinatura do candidato titular 

_________________________ 
¹Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de 
quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou 
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Conforme art. 26, inciso I do Regulamento Eleitoral, este documento deverá ser preenchido, assinado pelos candidatos e 
encaminhados à Comissão Eleitoral. 
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ANEXO III 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu.................................................................................................................................., devidamente 

qualificado(a) no pedido de Inscrição para concorrer ao cargo de conselheiro do Conselho 

................................................. da Fundação Viva de Previdência, DECLARO sob as penas da lei, 

em especial, o artigo 299¹ do Código Penal Brasileiro e demais disposições legais cíveis e criminais, 

que possuo todos os requisitos exigidos no artigo 22 do Regulamento Eleitoral. 

Declaro ter tomado conhecimento do Regulamento Eleitoral, Edital de Convocação, Calendário 

Eleitoral e quaisquer outros documentos de suporte ao processo eleitoral. 

Declaro para os devidos fins que as informações ora prestadas correspondem à verdade e me 

responsabilizo por qualquer declaração indevida informada no presente documento.  

Por ser verdade, assino o presente Termo de Responsabilidade em atendimento exigido no artigo 

6º, inciso II do Edital de Convocação.  

_________________, _____de __________________de_____. 
Local e data.  

____________________________________________ 

Assinatura do candidato suplente 

___________________ 
¹Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de 
quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou 
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Conforme art. 26, inciso I do Regulamento Eleitoral, este documento deverá ser preenchido, assinado pelos candidatos e 
encaminhados à Comissão Eleitoral.
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