
 

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 

  CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING 

187808 04.428.657/0001-05 

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. 

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: 

JOSELUIS@ECAFF.COM.BR 
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Assinatura 

 

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

AGOSTO 3 
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