
 
Termo de Responsabilidade e Requerimento de registro 

(*) OBS:  1) Em caso de registro de livro PDF as assinaturas digitais caberão aos: Representantes Legais e o Contador. 
2) O Registro do documento será feito digitalmente, vias em papel deverão ser solicitadas acima. 

 
 

 
Requeiro ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas o registro da presente documentação da  

Pessoa Jurídica: 

Matrícula da PJ:       CNPJ:  

Reconheço como verdadeiras todas as informações constantes neste documento, inclusive a 
autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade pessoal nos 
termos do art. 14 da Lei 13874/19 e art. 6º §4º do Provimento 62/2018 CGJ publicado no DOJERJ de 
20/12/18 pag. 42. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
  
 
 

Rio de Janeiro, de   de 20 

FEDERAÇÃO ESTADUAL RIO DE ATLETISMO 

81.100.000.221.780  

X Envio a documentação digitalmente com a minha assinatura ICP-BRASIL. 

Requeiro ainda vias impressas na seguinte forma: 
OBS: Caso seja optado pelo envio de vias adicionais será cobrado os emolumentos referentes  

a quantidade de vias para este serviço em decorrência do processo. 

0 Quantidade de vias  Envio de via por SEDEX  Vou retirar no RCPJ 

Informar o(s) endereço(s) de entrega para o SEDEX ou o(s) e-mails para envio: 

Por e-mail vpasalles@gmail.com 
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Assinatura 
 

ICP BRASIL do Advogado, Contador ou Participante do ato (Sócio, Administrador,  
Presidente, Diretor, Presidente da Assembleia e Testemunhas) 

Outubro
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VIVIANE PECANHA 

DE AMORIM 

SALLES:04545534716

Assinado de forma digital por 

VIVIANE PECANHA DE AMORIM 

SALLES:04545534716 

Dados: 2021.10.27 17:09:33 

-03'00'
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Art. 3° A FERAt tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Estrada 

São Pedro de Alcântara, 02020 – Magalhães Bastos, CEP 21.615-435, sendo 

ilimitado o tempo de sua duração. 

Parágrafo Único. A FERAt poderá ter estabelecimento em qualquer município 

do Estado do Rio de Janeiro, permanecendo seu domicílio, administração, sede 

e foro na cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 4° São finalidades da FERAt: 

I – Dirigir, administrar e difundir o desporto do Atletismo, no Estado do Rio de 

Janeiro, incentivando o seu aperfeiçoamento; 

II – Representar o Atletismo do Estado do Rio de Janeiro no País; 

III – Representar o Atletismo do Estado do Rio de Janeiro junto aos poderes 

públicos, em caráter geral; 

IV – Fazer gestão do Atletismo junto aos órgãos municipais e estaduais; 

V – Promover e fomentar a prática do Atletismo em todas as suas manifestações; 

VI – Promover o fomento do Atletismo amador, cumprindo e fazendo cumprir sua 

legislação, bem como a que regulamenta a prática do desporto amador; 

VII – Promover, dirigir e/ou autorizar campeonatos, torneios, "RANKING", 

competições e provas extras, guardados os limites de sua jurisdição; 

VIII – Participar de campeonatos, competições, torneios e provas de caráter 

nacional ou internacional, respeitadas as imposições da lei e as disposições a 

que hierarquicamente se subordinam; 

IX – Promover a realização de cursos técnicos, seminários, simpósios, 

encontros, fóruns de debate e grupos de trabalho, campings e outras atividades 

assemelhadas para o aprofundamento de temas relevantes da realidade 

desportiva nacional e internacional e para o incentivo e difusão do Atletismo; 

X – Respeitar e fazer respeitar as regras, normas e regulamentos próprios, 

nacionais, internacionais e olímpicos; 

XI – interceder perante os poderes públicos, em defesa dos direitos e interesses 

legítimos das entidades filiadas; 

XII – Regulamentar as disposições legais baixadas a respeito dos atletas, 

dispondo sobre inscrições, registro, cessões temporárias ou definitivas; 

XIII – Combater, por todas as formas, a utilização de substâncias proibidas ou 

técnicas de dopagem, por parte de atletas, conduzindo controles de dopagem ou 

permitindo à WORLD ATHLETICS (WA) e a CBAt conduzirem controles de 

dopagem, durante competições e fora delas, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro; 
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