
“MODELO” 

 TERMO DE POSSE 

Observação - Este modelo poderá ser modificado em conformidade com as necessidades dos usuários 

interessados. Porém, as alterações serão analisadas conforme a legislação específica da Pessoa Jurídica 

à ser registrada. 

TERMO DE POSSE 

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária, 

realizada na presente data, tomam posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da  Razão 

Social/Denominação Completa, CNPJ, Endereço da sede, Complemento do endereço, Cidade / Estado, para o 

mandato que compreenderá o período de _________(colocar data do início e término do mandato, com dia, 

mês e ano). 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente - (nome completo sem abreviações, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço residencial 

completo, nº RG/órgão expedidor e nº CPF/MF) vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea “G”, Seção IV. Capítulo 

XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista). 

Vice- presidente - (nome completo sem abreviações, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço 

residencial  completo, nº RG/órgão expedidor e nº CPF/MF) vide art. 46, II C.C. e item 21, alínea “G”, Seção 

IV. Capítulo XVIII, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça Paulista). 

(OBS: Importante lembrar, que o mesmo critério deverá ser utilizado para os demais cargos existentes) 

CONSELHO FISCAL 

Conselheiro - (nome completo sem abreviações, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço,  nº RG/órgão 

expedidor e nº CPF/MF) 

Conselheiro Suplente - (nome completo sem abreviações, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço,  nº 

RG/órgão expedidor e nº CPF/MF 

(OBS: Importante lembrar, que o mesmo critério deverá ser utilizado para os demais cargos existentes) 

O presente termo retrata fielmente todos os fatos havidos. Nada havendo a acrescentar, segue subscrito por 

todos os eleitos. 

 

 

Cidade e data 

 

 

Presidente     Secretário 

 

Secretário     Tesoureiro 

 

Conselheiro Fiscal    Suplente do Conselho Fiscal 

 

 

 



 

 

OBS: O comprovante de posse deve conter a assinatura do representante da entidade com firma 

reconhecida, bem como, todas as páginas devem ser rubricadas. (vide item 34.1, capítulo XVII, seção V 

das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça) 

 

OBSERVAÇÃO – os dados deverão estar em conformidade com os 

mencionados na ata de eleição. 

 

 


