
X^Propor à Assembleia Geral, a concessão de títulos
relevantes serviços à FEXERJ ou ao Desporto Nacional,
XI)Conceder, negar ou cassar o registro e transferencia d
XD)Conceder ou negar incrições de enxadristas ou equipes

SECÃOII - PA VICE-PRES1DÊNCIA ADMINISTRATIVA;

Art 33 - Compete ao Vice-Presidente Administrativo:
I)Secretariar as Reuniões de Diretoria;
Di)Manter sob sua guarda os livros de Atas
13I)Manter sob sua guarda o registro atualizado das
FEXERJ, ou Entidades Hierarquicamente Superiores aos
IV)Emitir parecer e manter sob sua guarda as documenta
V)Emitir parecer e manter sob sua guarda as documentaç
VI)Executar, caso haja, os serviços de biblioteca e
VlI)Assinar as correspondências de caráter informativo,
Vm)Assinar, juntamente com o Presidente, Carteiras, Di
DQProvidenciar para que os locais de Competições Ofic ais

prática enxadrística;
X)Convocar a Comissão Disciplinar (CD) quando ocorre

(dois) dias do ocorrido;
XI)Apresentar à Diretoria durante a primeira quinzena de

ano anterior;
XH)Propor à Presidência a nomeação do Diretor

desenvolvimento de suas funções;

SECÃO III • DA MCI

Art 34 - Compete ao Vice-Presidente Técnico:
I)Manter sob sua guarda os livros de registro de Competi
II)Assinar as correspondências de caráter técnico para as
lEDAssinar, juntamente com o Presidente, o Calendário E
IV)Fiscali;*ar o cumprimento, por parte das Entidades fil
V)Pronunciar-se sobre qualquer parecer de ordem Técnicja
VI)Indicar juntamente com o Presidente do Conselho de
VII)Coordenar e organizar as equipes que representarão

autorização da CBX;
VHI)Coordenar e organizar simultâneas, palestras e qua

modalidades;
DQCoordenar e organizar cursos para o ensino do xadrez
X)Incentivar a produção de material técnico e didático d
XI)Apresentar à Diretoria durante a primeira quinzena d

ano anterior;
XEOPropor à Presidência a nomeação do Diretor

desenvolvimento de suas funções;

w f • • • *• •

^rV pessoas ficais* ou jurídicas que tenham prestado
m qualquer de suas modalidades;
enxadristes na
na » «

• •
• •

das Assembleias Gerais e das Reuniões de Diretoria;
íecisões, jurisprudências e penas aplicadas pelos poderes da
nxadristas ou Entidades fil*adaç;
ões referentes às Entidades filiadas;

referentes aos enxadristas filiados;
docun entaçao da FEXERJ ;

ara as Entidades filiadas;
lomas e Títulos Desportivos;
is promovidos ou apoiados pela FEXERJ, estejam adequados à

em infrações contra a Ordem Desportiva no prazo máximo de 2

cada ano, o relatório das atividades de sua Vice-Presidência, no

Adniinistrativo ou outros diretores que se fizerem necessários ao

-PRESIDÊNCIA TÉCNICA;

ões Oficiais;
Entidades filiadas;
esportivo com a programação de Competições Oficiais;
idas, das Regras Oficiais e Regulamentos Técnicos ;
K
\rbitros, os árbitros que atuarão em cada Competição Oficial;
a FEXERJ em Competições Nacionais e Internacionais, com a

squer eventos para a divulgação enxadrístrica em todas as suas

4 natureza enxadrística;
cada ano, o relatório das atividades de sua Vice-Presidência, no

Técnico ou outros diretores que se fizerem necessários ao

SECÃO IV - DA VICE-1 RESIDÊNCIA FINANCEIRA:

Art 35 - Compete ao Vice-Presidente Financeiro:
I)Manter sob sua guarda os livros Caixa, de Balanços, jos comprovantes de Receitas e Despesas do Exercício e toda a

escrituração contábil da FEXERJ;
H)Manter sob sua guarda o material desportivo de uso permanente da FEXERJ;
ID)Controlar o material de expediente da FEXERJ;
IV)Executar os serviços de Tesouraria, recolhendo
importâncias em dinheiro e títulos de credito da FEXER

e depositando as receitas referentes às Taxas e Inscrições,
em Banco a critério da Presidência;

V)Efetuar o pagamento das despesas autorizadas pelo Pr isidente;
Vl)Assinar, juntamente com o Presidente, cheques e qiaisquer papéis de crédito bancários ou não ou documentos que
envolvam responsabilidade jurídica e financeira;

f
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VD)Assinar, juntamente com o Presidente, correspondência às filjãctes/jeínatuçiza fíijanaeira;
Vfil)Efetuar a aquisição ou alienação de bens móveis ai torizadas pelo Presidente e pelo Conselho Fiscal;
DC)Propor à Assembleia Geral, os valores das Taxas e Inscrições;.
XJPropor os valores de vencimentos e gratificações de f unciojiltioâ e Ta£as*de i

XI)Elaborar, providenciar e assinar, juntamente com o
que serão submetidos ao Conselho Fiscal e à Assemblei

II)Planejar e executar o programa da Diretoria previsto

Presidente* os balanços» mensais*'atuíáis e inventário patrimonial
i Geral;

XH)Apresentar à Diretoria, a relação de filiadas inadim alentes há mais de dois anos, para encaminhamento à Assembleia
Gerai nos termos deste Estatuto;

XHI)Apresentar à Diretoria durante a primeira quinzeba de cada ano, a previsão orçamentaria da receita para o -ino
seguinte;

XIV)Apresentar à Diretoria durante a primeira quinzena de cada ano, o relatório das atividades de sua Vice-Presidência,
no ano anterior, companhado do balanço financeiro amul e do inventario dos bens patrimoniais;
XV)Propor à Presidência a nomeação do Diretor Financeiro ou outros diretores que se fizerem necessários ao

desenvolvimento de suas funções;

SECÃO V - DA VICE-PRESIDÊNCIA DO INTERIOR;

Art 36 - Compete ao Vice-Presidente do Interior:
I)Organizar, divulgar e supervisionar o xadrez no Interior do Estado com as atribuições não expressas a qualquer outro

Vice-Presidente;
>ara o Ano Desportivo no Interior;

m)Promover atividades enxadristicas com municípios n io vinculados a FEXERJ ;
IV)Propor à Presidência a nomeação de Diretores Re penais que se fizerem necessários ao desenvolvimento de suas

funções;

SECÂO VI - DA VICE-PFÍESIDÊNCIA DE INFORMÁTICA:

Art 37 - Compete ao Vice-Presidente de Informática:
I)Executar e supervisionar os serviços de informática;
II)Criar, organizar e atualizar o cadastro de enxadristas;
UI)Efetuar registros, levantamento de dados, estatísticas
IV)Criar ou supervisionar a elaboração publicações

administrativa à enxadristas e Entidades;
V)Apresentar à Diretoria durante a primeira quinzena d

ano anterior;
VI)Propor à Presidência a nomeação do Diretor de

desenvolvimento de suas funções;

s cada ano, o relatório das atividades de sua Vice-Presidência, no

informática ou outros diretores que se fizerem necessários ao

SECÃO VII - DA VICE-PRES

Art 38 - Compete ao Vice-Presidente de Relações Públicas:
I)Acompanhar o Presidente em cerimónias de poderes

principalmente para a obtenção de patrocínios, doações,

e trabalhos técnicos referentes às atividades enxadristicas;
especializadas e divulgar informações de ordem técnica e

DÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS;

e órgãos hierarquicamente Superiores ou Entidades publicas ou
privadas;

II)Estabelecer o contato com os órgãos de imprensa;
Hl)Assinar com o Presidente correspondências da FEXERJ, quando dirigida a poderes e órgãos hierarquicamente

superiores;
IV)Assinar com o Presidente correspondências da teXERJ, quando dirigida à Entidades públicas ou privadas,

auxílios e subvenções de qualquer natureza;
V)0rganizar as festividades, produções e comemoraçõe; da FEXERJ;
VI)Apresentar à Diretoria durante a primeira quinzena < e cada ano, o relatório das atividades de sua Vice-Presidência, no

ano anterior;
VH)Propor à Presidência a nomeação de diretores que sfc fizerem necessários ao desenvolvimento de suas funções;

CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL;

Art 39 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral,
nos termos dos Arts 16 e 17 do presente Estatuto.

O



jf Único - Em sua primeira Sessão, seus membros deverão
representá-los.

Art 40 - Compete ao Conselho Fiscal:
I)Reunir-se ordinariamente uma vez por mês e extraordi
IQExaminar a qualquer tempo, os livros de Caixa, de
emitir parecer a respeito à Assembleia Geral, conforme
IH)Examinar e aprovar ou não, os balanços mensais e anuais
IV)Encaminhar à Assembleia Geral denúncia fundamen ada

ou patrimonial;
V)Opinar sobre qualquer matéria de natureza financeira

Balanço e os Comprovantes de Receita e Despesa do Exercício e
jt 24 da Lei 9615;

is e o inventário patrimonial;
sobre irregularidade constatada na adnônistraçao financeira

)u patrimonial que seja submetida pelo Presidente da FEXERJ;

CAPITULO VI - DO TRIBl NAL PE JUSTIÇA DESPORTIVA;

SECÃO I - DA ORDEM E JUSTIÇA DESPORTIVA;

Art 41 - A organização, o funcionamento e as atribuiçc
infrações disciplinares e às competições desportivas,
C.BJ.D.D.enaLei9.615.
Art 42 - Conforme o Art 48 da Lei 9615, para manter a
internos,a FEXERJ poderá aplicar às Entidades filiadas
I)Advertência;
H)Censura escrita;
ffl)Multa;
IVJSuspensão;
V)Desfiliação;
§ 1° - A aplicação das sanções previstas neste artigo não
o contraditório e a ampla defesa;
§ 2° - As penalidades de que tratam os artigos IV e V d
da Justiça Desportiva;

Art 43 - Conforme o Art 50 da Lei 9615, as trangressões| da Justiça Desportiva sujeitam o infrator a:
I)Advertência;
n)Eliminação;
ni)Exclusão do Campeonato ou Torneio;
IV)Indenização;
V)Interdição de praça de desportos;
VI)Multa;
VII)Perda do mando de campo;
Vffl)Perda de pontos;
DQPerda de renda;
X)Suspensão por partida;
XI)Suspensão por prazo;
§ 1° - As penas disciplinares não serão aplicadas aos me
§ 2° - As penas pecuniárias não serão aplicadas à atletas

Art 44 - O Tribunal de Justiça Desportiva tem a sua
pelo Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiv
Art 45 - O Tribunal de Justiça Desportiva compor-se-à
Art 16 e 17 deste Estatuto,o Art 5° do C.B J.D.D, e o Ar
1)1 (hum) indicado pela Fexerj;
II)l (hum) indicado pela Assembleia Geral;
Ifl)3 (três) advogados com notório saber jurídico desporl
IV) l (hum) representante dos Árbitros;
V)l (hum) representante dos enxadristas;

••• * * * * * * *
eleger se^JFfresidçme,«^Hpcninado Auditor Fiscal, que irá

i i £ • » • »
•• : : : : .• -

ariáfttenterquando-eoiivocâdo; *. • * • .'

s da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e julgamento das
erão definidas de acordo com o disposto especificamente no

>rdem desportiva e o respeito aos atos emanados de seus poderes
s seguintes sanções:

prescinde do processo administrativo no qual sejam assegurados

ste artigo somente poderão ser aplicadas após decisão definitiva

tOres de 14 (quatorze) anos;
não profissionais;

SECÃO II - DO TRIBUN ̂ L DE .FUSTIGA DESPORTIVA:

constituição, competência, jurisdição e funcionamento regulados
e pelo Capítulo VH, Art 48 a 55 da Lei 9615.

>or 7 (sete) auditores eleitos pela Assembleia Geral conforme os
55 da Lei 9615.

vo, indicado pela OAB;



Art 46 - O Presidente da FEXERJ. indicará um
descritos nos Art 18, 19,25 e 26 do C.B.J.D.D..

SECÃO III - PA CO

Procurador de &Vtj^ j}éspoçéva$ quj§«nomeação e competência estão

MÍSS^OrDISáPUNÀR; • *• :*]:

Art 47 - A Comissão Disciplinar (CD), órgão de primei
Desportiva decorrentes das súmulas ou documentos
do TJD, de livre nomeação do seu Presidente, conforme
Art 48 •> A Comissão Disciplinar aplicará sanções
assegurados a ampla defesa e o contraditório, obrig
substituíveis por outros auditores, se necessário,
§ Único - Das decisões da Comissão Disciplinar cal
suspensivo quando a pena exceder a dois

•a instância, para aplicação imediata das sanções contra a Ordem
siniilares dos Árbitros será composta por 3 (três) auditores efetivos

Art 53 da Lei 9615.
m procedimento sumário, em regular sessão de julgaMer-to,
tortamente com a presença da totalidade de seus membros,

confornfie o Art 53 § 2°da Lei 9615.
;rá recurso ao TJD, sendo recebido e processado com efeito

torneios confoifme Art 53 § 3° da Lei 9615.

CAPÍTULO VII - DO CONSELHO DE ÁRBITROS;

Art 49 • O Conselho de Árbitros é um órgão consultivo
e integrantes do Departamento de Árbitros da FEXERJ.
§ Único - Na falta do número mínimo de 5 (cinco) menjibros
Departamento de Árbitros, na sequência hierárquica descrita

da FEXERJ, composto pelos Árbitros Internacionais e Nacionais

autôhomo da FEXERJ, composto por todos os Árbitros e auxiliares
-ei 9615 e pelo Regimento Interno do Conselho de Árbitros e do

Art 50 - O Departamento de Árbitros é um órgão
efetivos do Estado, constituído conforme o Art 88 da
Departamento de Árbitros.
§ Único - Junto com o Presidente do Conselho de Árbitjros, o Departamento de Árbitros poderá eleger um Diretor, que o
representará.

Art 51 - Compete ao Conselho de Árbitros:
I)Elaborar e aprovar em Assembleia Geral o

classificação e escalação de Árbitros da FEXERJ;
DQAutorizar Cursos de Arbitragem e aplicar provas para
HI)Julgar administrativamente os recursos contra decisões
IV)Julgar liminares de seu Presidente, quando este não t
V)Traduzir e publicar as Regras de Xadrez válidas na j u
VI)Colaborar com todos os poderes da FEXERJ ;

Art 52 - Compete ao Presidente do Conselho de Arbitro
I)Orientar e chefiar todas as atividades de Arbitragens d
U)Reunir os demais membros sempre que necesssário;
in)Publicar, organizar e manter atualizado o Registro d<

bem como fazer sua classificação;
IV)Elaborar ou aprovar os Regulamentos dos Campeona
V)Indicar com o Vice-Presidente Técnico os
VI)Conceder liminar em recursos contra decisões de Árbitros
VH)Manter atualizado o livro de Campeões das Compet
Vin)Controlar o Departamento de Rating da FEXERJ;
K)Apresentar à Assembleia Geral o Relatório Anual do Conselho de Árbitros;

Art 54 - O exercício financeiro será de 12 (doze) meses,
Art 55 - Constituem Património da FEXERJ;
I)Material desportivo de uso permanente;

efetivos, o Conselho será completo com os pertencentes ao
no Regimento do Conselho c do Departamento de Árbitros.

Regimento Interno do Departamento de Árbitros com normas de

a formação de auxiliares e árbitros da FEXERJ ;
de árbitros da FEXERJ;

m direito a voto;
isdição da FEXERJ ;

,eleito nos termos dos Art 16 e 17 deste Estatuto:
i FEXERJ;

Árbitros e auxiliares do Departamento de Árbitros da FEXERJ,

tos Oficiais;
Árbitros qi e atuarão em cada Competição Oficial;

itros da FEXERJ;
coes Oficiais;

Art 53 - Substitui o Presidente do Conselho de Árbitrbs , o Diretor do Departamento de Árbitros,se eleito, ou na sua
ausência, um membro do Conselho de Árbitros indicado,
§ Único - Em caso de afastamento definitivo, o substituto
afastamento, uma Assembleia Geral Extraordinánia <

convocará no prazo de 30 (trinta) dias após a data de
L específica para preenchimento do cargo.

TÍTULO IV- DO EXERCÍCIO FINANCEIRO;

correspondendo ao Ano Civil.

i!
i
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esportivo (livros, tabuleiros,peças, relógios, camisas, etc);
r natureza;

DjBens móveis e imóveis;*

Art 56 - Constituem Receita da FEXERJ;
I)Taxas de Contribuição, Admissão (Jóia), Registros e Tr^ns
H)Inscrições em Torneios e Campeonatos;
flI)Outras Taxas, Multas e Emolumentos;
IV)Lucros auferidos com a compra c venda de material d
V)Patrocínios, doações, auxílios e subvenções de qualqui
VI)Juros e correção monetária auferidos de operações bancárias
VII)Saldos apurados em balanços;
VHI)Outras receitas eventuais;

Art 57 - Constituem Despesa da FEXERJ:
I)Manutenção de sede e bens, impostos, alugueis, tarifas £ taxas;
II)Pagamento de empregados;
III)Pagamento de serviços contratados;
IV)Pagamento de Árbitros;
V)Gastos com expediente;
VI)Compra de material desportivo;
VII)Compra de medalhas, trofeus e pagamento de prêmio|s de Torneios e Campeonatos;
Vm)Contribuição à Órgãos Hierarquicamente Superiores
DQCusteio de Competições Oficiais ou Torneios promov
X)Custeio de Representantes em Competições Nacionais
XI)Outras despesas eventuais;
§ Único - Nenhuma despesa, exceto as de caráter urfeente
devidamente autorizada peio Presidente, nad referendum

TÍTULO V- DOS T

Art 58 - A Assembleia Geral poderá outorgar
BENEMÉRITO ou HONORÁRIO, incluindo homenagen
§ Único - Ficam assegurados e reconhecidos pela FE)
concedidos peJas antigas Federação Fluminense de v

Art 59 - O título de EMÉRITO poderá ser concedido í
destaque em competições nacionais ou internacionais.
Art 60 - O título de BENEMÉRITO poderá ser concedid^
à FEXERJ
Art 61 - O título de GRANDE BENEMÉRITO poder
BENEMÉRITO e que tenha continuado a prestar relevan
Art 62 - O título de HONORÁRIO poderá ser concedido
serviços prestados à FEXERJ.
Art 63 * Os DIPLOMAS DE MÉRITO DESPORTIVO
em competições oficiais estaduais, nacionais e internacionais durante

TÍTULO VI

uriArt 64 - A FEXERJ terá como símbolos um pavilhão,
§ Único - A Assembleia Geral poderá alterá-los no todo <

Art 65 - O pavilhão da FEXERJ nas dimensões de l
retângulo azul anil e branco em 2 (duas) listas horizontais
meio no sentido horizontal. No angulo superior da esqu< rda
cm (quatro por quatro centímetros). As iniciais FEXERJ
l x cm (hum por meio centímetro) centrado .
Art 66 - O escudo da FEXERJ é constituído de uma ton
retangular em branco e azul anil com rotação de 45° comi as

:": ;":
• » ••«•..*

idos pela FEXERJ;
ou Internacionais;

poderá ser feita sem prévia consignação orçamentaria,
da Assembleia Geral e autorizadas pelo Conselho Fiscal.

TULOS HONORÍFICOS;

títiilos honoríficos de EMÉRITO, BENEMÉRITO, GRANDE
s "post-mortem" e DIPLOMAS DE MÉRITO DESPORTIVO.
!ERJ aos seus atuais possuidores» todos os títulos honoríficos

adr$z e Federação Metropolitana de Xadrez.

o enxadrista registrado na FEXERJ, que tenha obtido título de

à qualquer pessoa física que tenha prestado relevantes serviços

ser concedido à qualquer pessoa física que tenha o título de
es serviços à FEXERJ..
à qualquer pessoa física, credor de homenagem excepcional por

poderão ser concedidos à enxadristas que tenham se destacado
a temporada.

DOS SÍMBOLOS;

i escudo e uma flâmula.
u em parte;

x 8 cm (quatorze por oito centímetros) é constituído de um
, sendo a branca na parte superior, dividindo o retângulo ao
terá um tabuleiro de xadrez verde e amarelo de relação 4 x 4

em vermelho, do lado do tabuleiro, na parte branca, no tamanho

e de xadrez, em branco, destacando-se ao fundo de um tabuleiro
iniciais FEXERJ.

\ r



\rt 67 - A flâmula da FEXERJ é constituída de ura
centímetro), em duas listas horizontais azul anil e branca
serão na base do triângulo, na vertical e em vermelho.

•iângulo fefeicçlesj na pçopo^âplle 4 x l cm (quatro por hum
>, tendo ao centro uma torre em Vermelho. As iniciais FEXERJ

TÍTULO VH- PA

19 >8

Art 68 - A utilização do termo Campeonato Estadual,
de competições ou outros eventos enxadrísticos é de c
Administração do Desporto do Xadrez.
Art 69 - Além da Lei 9615 de 24 de Março de
Desportiva Nacional, são normas da FEXERJ, quai
Resoluções dos Poderes ou órgãos hierarquicamente
§ l* - O presente Estatuto, demais Regimentos, Regularbentos
tempo para atender a qualquer deliberação determinada nest
§ 2* - Qualquer alteração neste Estatuto deverá ser real
§ 3* - Qualquer alteração nos Regimentos ou Regulam ntos poderá
item previsto em pauta;

Carioca, Fluminense ou do Interior do Estado na denominação
impetência exclusiva da FEXERJ, como Entidade Regional de

e das Leis Federais subsequentes relativas à
quer Estatutos, Códigos, Regimentos, Regulamentos, Atos e

su )enores.
e Regras deverão ser reformados e adaptados & qualquer

te Artigo,
eada em Assembleia Geral Extraordinária Específica;

ser realizada em Assembleia Geral Ordinária, com

Art 70 - A dissolução da FEXERJ só poderá
em uma Assembleia Geral Extraordinária Especifica
que deverá ser doado a uma outra Entidade sem fim

ser deliberada com a aprovação da unanimidade das Entidades Filiadas
isto e onde deverá ser determinado o destino do património,

lucrativo no Estado do Rio de Janeiro.
pira i

TÍTULO Vm - PÁS DISPO

Ceifa!

Art 71 - Fica prorrogado em l (hum) ano, os atuais
adequar ao disposto no Art. 17 do presente Estatuto.
Art 72 - Este Estatuto, aprovado em Assembleia
deliberações anteriores em contrário.

Rio de Janeiro 09 de Novembro de 2000.

Ricardo de Souza Barata - Presidente da FEXERJ
Marcelo Einhorn - Relator

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDIC
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landatos dos Poderes descritos no Art. 12 incisos II a V, para

entra em vigor imediatamente, revogando quaisquer outras

DistofeibõES GERAIS: : • :'«

ICÔES TRANSITÓRIAS E FINAIS;
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