
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CAMBORIÚ 
ASSOCIAÇÕES – DISSOLUÇÃO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
 

1 - Requerimento assinado pelo apresentante com firma reconhecida POR 
AUTENTICIDADE (Art. 121 da Lei 6.015/73; art. 592 do CNCGJ/SC). Caso o 
requerimento seja assinado na Serventia, o reconhecimento será dispensado nos 
termos do artigo 616 e §1º CNCGJ/SC. 

 

2 - Ata da Assembleia de dissolução exclusiva para esse fim. contendo a 
aclamação de um presidente da assembleia (com qualificação completa) e este 
designando entre os presentes um secretário para a assembleia (com qualificação 
completa). Deverá conter as deliberações da reunião, conforme relação de assuntos 
elencados no edital de convocação. Ao final, nome / CPF / assinatura do presidente e 
do secretário da assembleia, em duas vias originais ou uma via original + cópia 
autenticada. Ata de dissolução exclusiva para esse fim. 

 

3 - Livro ou Lista de Presença em duas vias originais ou uma via original + uma 
cópia autenticada, dos eleitos e presentes, mencionando a data, horário e nome da 
associação. (art. 46, II, CC).  

 

4 - Edital de Convocação em duas vias originais ou uma via original + cópia 
autenticada. Deverá conter: o nome da associação, o local, o dia e o horário da 
primeira e da segunda chamadas, definindo que tipo de assembleia geral (ordinária ou 
extraordinária) e contendo todos os assuntos a serem deliberados, deverá ser 
assinado pelo presidente em exercício.  A data deste Edital deverá ter a antecedência 
prevista no estatuto ou se este for omisso ao assunto, de no mínimo 10 dias. 

 

3 - Cópia (em tamanho natural e legível em todos os seus dados) do RG com 
CPF ou CNH, bem como a qualificação completa de todos citados na ata, conforme 
normas do CNCGJ, a seguir citadas: 
 
“Art. 476. A qualificação do interessado deverá conter, ressalvadas as proibições 

legais, todos os dados possíveis de identificação, como nacionalidade, 
profissão, idade, número de inscrição no CPF/CNPJ, documento de 
identificação, estado civil, domicílio e endereço completo, vedadas 
expressões como “residente neste município, distrito ou subdistrito”. 

 
Art. 477. Os nomes são compostos por prenome e sobrenome, vedadas 

abreviaturas nos atos notariais e registrais. 
 
Art. 478. O interessado poderá identificar-se por: 

I – Cédula de identidade; 
II – Passaporte; 
III – Carteira Nacional de Habilitação;” 
 

(Obs.: com o número da identidade, citar também o órgão emissor/estado, a data 
da expedição e a data de nascimento). 

 


