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INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO REGISTRO CADASTRAL - CRC/DF - CONFAE/SETUL 
FORMULÁRIO COMPLEMENTAR I -  ENTIDADE ESPORTIVA E/OU BENEFICENTE 

Instituição:  

Sigla:  

Endereço:  

Cidade:  

Cep:  

Telefones:  

E-mail:                                                                        SITE: 

Presidente:                                                                    Mandato até:    /       / 

CI/RG nº:  UF:                            Data de Expedição:      /  ___/__ 

Telefones/Celular:  

E-mail:  
 

INFORMAÇÕES ESTATUTARIAS ATUAIS DA PESSOA JURIDICA 

ENTIDADE ESPORTIVA E/OU BENEFICENTE 

Exigências legais conforme dispõe a Lei 10.406/2002 
(Código Civil Brasileiro), a Lei 11.127/2005 e a Lei 

13.019/2014 e o Decreto Lei 37.843/2016. 

Identificação expressa no documento 

Denominação (nome completo e sigla)  Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Fins ou finalidade Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Sede (endereço de localização) constante no estatuto 
ou na Ata.  

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Ata de Fundação: _____________________ 

Tempo de duração. Existência indeterminada ou 
determinada 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Modo de Administração (diretoria, colegiado ou outra 
forma)  

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

O modo que se representa ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente.  

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas 
obrigações contraídas em nome da sociedade. Se os 
membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas 
obrigações sociais. 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 
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Condições de dissolução, e neste caso, para qual 
entidade de fim não econômico se reverterá o 
remanescente do seu patrimônio líquido. As 
condições de extinção da pessoa jurídica e o destino 
do seu patrimônio, nesse caso. 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

O estatuto é reformável e como se reforma, inclusive 
no tocante à administração. As condições para a 
alteração das disposições estatutárias. 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Estabelece que os requisitos para admissão dos 
associados e quem são os associados/sócios. 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Estabelece os direitos dos associados. Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Os deveres dos associados. 

 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Estabelece se as fontes de recursos para sua 
manutenção.  

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Estabelece se a entidade não possui restrição para 
receber recurso público.  

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Estabelece o modo de constituição e funcionamento 
dos órgãos deliberativos administrativos. Segundo o 
Art. 120 da Lei 6.015/73 e art. 54, V do CC. 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Estabelece a finalidade (objetivos da entidade). 
Esportivos e/ou beneficente de assistência social, que 
desenvolve projeto esportivos educacionais ou de 
participação, lazer, comunitário ou de formação.  

  

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Data de Fundação da Entidade e artigo do Estatuto 
que estabelece a fundação da Entidade ou no caso 
que a fundação foi comprovada por Ata de Fundação 
anexada ao requerimento, indicar no item ao lado (Ata 
de Fundação) 

_____/_______/_____ 
Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

     Ata de Fundação: _________________ 
 

Os requisitos para demissão e exclusão dos 
associados 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

As condições para a dissolução. Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

A forma de gestão administrativa.             

 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

A forma de prestação de contas.             

 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 
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Previsão da destituição dos administradores com 
competência privativa da Assembleia Geral 
especificamente convocada, com quórum especial 
estabelecido.  

 
 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Previsão para alterar o estatuto com competência 
privativa da Assembleia Geral especificamente 
convocada, com quórum especial estabelecido.  

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Critérios e regras de eleição dos administradores.  
             

 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Garantia estatutária de 1/5 dos associados, do direito 
de convocar e promover assembleia geral. 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Previsão da exclusão do associado, somente por justa 
causa fundamentada, assegurado o direito de defesa 
e de recurso. 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

O fundo social, quando houver. 

 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

O nome e a individualização dos fundadores ou 
instituidores e dos diretores (apresentar no estatuto, 
Ata ou relação anexa). 

 

Artigo:_______________ 
Inciso:_______________ 
Parágrafo:____________ 
Letra:________________ 

Ata: _________________ Outro:___________________ 
 

 

Declaro ainda, sob minha inteira responsabilidade e sob as penas da lei, serem verídicas e exatas as 
informações aqui prestadas. Pelas informações acima prestadas, subscrevo. 
 

_______________________/___, _________________de 20____  
 

Assinatura do Dirigente máximo da Entidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


