
 
 

 
 

Requerimento de Liberação de Responsabilidade Técnica  

 

NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA SOBRE 

Os termos do art. 3º, § 1º, II, da RN 44/02,  que aborda os seguintes fatos:  

a) o processo de aprovação como RT só terá continuidade com o formulário online devidamente               

preenchido e documentos obrigatórios devidamente anexados;  

b) a data da reunião plenária, de julgamento do parecer sobre a indicação do profissional solicitante,                

será previamente comunicada pela Secretaria deste Conselho Regional para que o mesmo possa             

participar, tendo inclusive, direito a voz; 

c) é única e exclusivamente responsabilidade do RP solicitante a veracidade das informações prestadas              

em todos os documentos apresentados e informados por escrito e online;  

 

 

Ilmos Senhores Conselheiros do CONRERP1 

Eu, _____________________________________________________________________, portador (a) do     

CPF no____________________________, registro profissional de RP no _____________ solicito por meio           

deste Requerimento a minha Liberação como RT e declaro que compreendo os fatos sobre:  

A reunião de julgamento e notificação do processo de RT: 

Serei notificado, nos termos do art. 3º, § 3º, da RN 44/02, sobre a data, local e horário da reunião de                     

julgamento do meu processo via: e-mail e sms (mensagem de texto). 

 

O exercício da Responsabilidade Técnica: 

Declaro que estou ciente de que no exercício de minhas funções como Responsável Técnico,              

responderei perante o Conrerp1 (1a região/Rio de Janeiro):  

1º) pelo cumprimento das normas relativas ao exercício das atividades ou funções privativas de              

Relações Públicas executadas pela empresa que represento;  

2º) pelo cumprimento, por parte da empresa que represento, das normas definidas no Código de Ética                

Profissional, baixado pela RN 14/87;  

3º) pelas questões técnicas e científicas aplicadas quando do exercício das atividades e funções              

privativas da profissão de Relações Públicas pela empresa que represento junto à sociedade;  

4º) pelo uso das técnicas de Relações Públicas que foram apresentadas pela empresa responsável pela               
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execução dos serviços encomendados;  

5º) pelas conseqüências das ações de Relações Públicas, desenvolvidas na empresa que represento,             

sejam elas produzidas, realizadas ou executadas por terceiros ou por profissionais contratados, sob             

qualquer forma ou vínculo;  

6º) pela lesão dos direitos do cliente;  

7º) pela infração às disposições da Lei 5,377, de 11 de dezembro de 1967, ao Código de Ética Profissional                   

e às normas preconizadas pelas resoluções do Sistema Conferp, em especial aquelas contidas na RN               

11/87.  

 

Encerramento da Responsabilidade Técnica: 

Declaro que estou ciente de que cessará o exercício de minha responsabilidade quando ocorrer:  

1º) o término da validade do Certificado de Responsabilidade Técnica de que trata o art. 8º da RN 11/87;  

2º) o cancelamento ou baixa temporária de meu Registro Profissional ou pelo cancelamento do Registro               

da Pessoa Jurídica que represento;  

3º) denúncia, formalizada por mim ou pela empresa que represento, do rompimento do contrato de               

trabalho e consequente término do vínculo profissional existente entre nós;  

4º) transferência de meu Registro Profissional para outro Conselho Regional;  

5ª) declaração de meu impedimento para o exercício da profissão.  

 

As funções operacionais sob minha responsabilidade: 

Declaro que estou ciente de que o exercício de minha atividade como Responsável Técnico, exigirá o                

cumprimento fiel de ações operacionais, abaixo relacionadas, junto ao Conrerp/RJ - 1ª Região :  

1ª) comunicar ao Conrerp/RJ o término do exercício de minha responsabilidade técnica, no prazo de até                

30 (trinta) dias, contados da data em que ocorrer a denúncia do contrato entre mim e a empresa que                   

represento, sob pena de incorrer em multa arbitrada pelo CONRERP;  

2ª) comunicar à empresa que até então representava, oficiando o Conrerp mediante cópia do              

expediente entregue à empresa, quanto à obrigatoriedade de, no mesmo prazo apontado no item 1º,               

proceder à indicação de novo Responsável Técnico junto ao Conrerp, sob pena de incorrer em multa;  

3ª) não ser responsável técnico em mais de duas empresas, sob pena de incorrer em multa ou, se                  

reincidir na proibição, sofrer suspensão por 180(cento e oitenta)dias;  

4ª) ocorrendo abertura de filial, sucursal ou representação da empresa sob minha responsabilidade             

técnica fora da circunscrição do Conrerp originário, indicar o profissional que será o RT junto à filial,                 

sucursal ou representação aberta junto ao Conrerp respectivo;  

5ª) renovar, anualmente e antes de seu vencimento, o Certificado de Responsabilidade Técnica de que               

trata o art. 8º da RN 11/87, sob pena de incorrer em multa arbitrada pelo Conrerp;  

6ª) apontar na papelaria, inclusive cartões de visita, e em todo material de divulgação ou promoção da                 

empresa que represento, o número de seu registro junto ao Conrerp, sob pena de multa;  
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7ª) informar ao Conrerp/RJ - 1ª Região, sempre que ocorrer, a alteração de valores do capital social da                  

empresa que represento;  

8º) zelar pela adimplência da empresa que represento quando do pagamento de valores devidos ao               

Conrerp por força de Lei;  

9º) não exercer a função de preposto em causas trabalhistas, nos termos do Código de Ética Profissional,                 

baixado pela RN 14/87.  

 

Sendo assim, assumindo a responsabilidade quanto à veracidade das informações aqui prestadas,            

declaro, ainda, que os executivos: _______________________________________________ portador (a)        

do CPF no _______________________________, cargo ____________________________________ e       

_________________________________________ portador (a) do CPF no _________________________,       

cargo _______________________________ da agência/empresa _______________________________     

que represento leram e têm inteiro conhecimento do teor da RN 44 deste Anexo Único e juntos                 

firmamos o presente questionário, rubricamos todas as folhas (números 1 e 2) e assinamos a folha 3                 

para concluir o pedido de Responsável Técnico (RT) de Relações Públicas ao Conselho Regional de               

Profissionais de Relações Públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________ de ______ 

 

________________________________________ ________________________________________ 

executivo 1 executivo 2 

________________________________________ 

profissional de RP solicitante 

 

Lei 5,377, de 11 de dezembro de 1967 - Código de Ética Profissional RN 14/87; - Resoluções Normativas                  

11/87 e 44/02 
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Declaração de Responsabilidade das Informações Prestadas 

 

Eu, ___________________________________________________________________, portador do RG     

n°_____________________________________, do CPF n°_____________________________________,    

e-mail _____________________________________@________________________________________  

e residente no endereço ______________________________________________________________,     

bairro ___________________________________, município __________________________________,    

CEP _____________ - ________, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas no           

formulário online preenchido no dia ______ / ______ / _________ e pela autenticidade das cópias dos                

documentos enviados por email no dia ______ / ______ / _________ para dar entrada no processo de                 

solicitação de Responsabilidade Técnica de Relações Públicas. 

 

Declaro estar de inteira responsabilidade pelas informações prestadas e ciente de que a falsidade nas               

informações acima implicará nas penalidades cabíveis em lei. 

 

Nestes termos, 

 

Rio de Janeiro, __________ de ________________________ de __________ 

 

____________________________________________________________________ 

(Assinatura) 
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