
ABERTURA DE FILIAL NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ  

Parte 1: NO RCPJ DA MATRIZ: 

1. Solicitar prévia averbação da ATA da ASSEMBLEIA GERAL ou também chamada ATA DE CRIAÇÃO DA 

FILIAL no Cartório onde a matriz estiver devidamente registrada.  

Atentar que nesta ATA DE CRIAÇÃO DA FILIAL deve constar o endereço completo da filial criada e 

a Eleição dos Administradores da Filial, com as suas respectivas qualificações (cargo, nome, estado 

civil, profissão, data de nascimento, endereço completo, CPF e Identidade);  

Atentar também para a proibição do uso de abreviações, ou seja, o nome das pessoas deve estar 

escrito por completo (nome + segundo nome + patronímico) e a mesma deve ser manuscrita em Livro 

ou digitada no tamanho de fonte no mínimo 12;  

Parte 2: NO RCPJ DA FUTURA FILIAL:  

2. Requerimento dirigido ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Camboriú, assinado 

pelo Presidente da Pessoa Jurídica, com nome e endereço completo da FILIAL que se instalará na 

Comarca de Camboriú, com firma reconhecida por autenticidade, conforme prevê o artigo 121 da Lei 

6.015/73 c/c caput do artigo 592 do Código de Normas, solicitando o registro da Filial;  

 

2.1 O Registro da Filial dependerá da consulta prévia que a Registradora Titular fará para certificar-se 

de que o registro pretendido da Filial na Comarca de Camboriú não infringe o disposto no artigo 590 

do Código de Normas;  

  

3. Juntar duas vias da ATA de CRIAÇÃO DA FILIAL, onde deve constar a criação da Filial com endereço 

na Comarca de Camboriú, Eleição da Diretoria (administradores) da Filial fornecidas pelo Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da Sede da Entidade, conforme artigo 1.000 e seu parágrafo único do Código Civil 

e artigo 2° do Decreto-Lei 2.148/40; ou Certidão ATUALIZADA de Inteiro Teor da ATA de CRIAÇÃO DA 

FILIAL lavrada pelo RCPJ da sede da Entidade, já anteriormente averbada no registro da matriz;  

4. Caso a Lista de Presença não esteja no corpo do próprio texto da ATA DE CRIAÇÃO DA FILIAL, o 

interessado deverá juntar duas vias da LISTA DE PRESENÇA referente a ATA de CRIAÇÃO DA FILIAL, 

onde deve constar a data e o título da ATA, já anteriormente averbada no registro da matriz;  

5. Juntar Certidão de Inteiro Teor do ESTATUTO em vigor e da DIRETORIA ATUAL devidamente lavrada 

pelo RCPJ da matriz; 

6. Anexar a comprovação da condição de inscrito no CNPJ, expedido pela Secretaria da Receita Federal; 

7. Emolumentos devidos (TABELA TJSC 2017) pelo registro da Filial: R$ 66,00 (sessenta e seis reais) 

incluindo a Certidão; Selo de Fiscalização usado na Certidão: R$ 1,85 que totalizam a importância de 

R$ 67,85 a serem pagos pelo apresentante quando da solicitação da abertura da Filial no balcão do 

RCPJ; 

 

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é definitivo, servindo apenas como referência, pois 

dependendo da análise da documentação e a situação jurídica dos registros, poderá ser necessária 

complementação ou apresentação de demais documentos, nos termos do art. 643, § 1º do CNCGJ/SC. 

  


