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Abertura 

Pelos dirigentes com poderes expressos no estatuto ou por procurador 

devidamente constituído, com poderes para tanto.  

 

Condições para Movimentação 

Pelos dirigentes ou pelos procuradores, conforme previsão estatutária. 

Verificar os poderes expressos no estatuto para movimentação. 

 

 
Procuração  

 Pode ser acolhida se não houver disposição em contrário no 
estatuto. 

 Para abrir ou encerrar contas em nome do dirigente é imprescindível 
que os poderes estejam expressos na procuração. A  procuração 
com poderes apenas de movimentação não serve para abrir ou 
encerrar contas. 

 Instrumento particular original com firma reconhecida ou instrumento 
público.   

 

Documentação: (cópia autenticada ou simples acompanhada do original para conferência PAC).  

 

 CNPJ 

 Estatuto e suas alterações com registro no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas e no TSE - Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 

 Para Diretório Nacional, cópia autenticada do Diário da Justiça da União, onde consta a criação do Diretório, 
por determinação do TSE 

 Para Diretório Estadual, Zonal ou Municipal, cópia autenticada do Diário Oficial do Estado, onde consta a 
criação do Diretório por determinação do TRE - Tribunal Regional Eleitoral 

 Certidão atualizada constando a data de constituição do Diretório e a indicação dos dirigentes, seus respectivos 
cargos e funções, que deve ser requerida no TSE – no caso de Diretório Nacional e no TRE – no caso de 
Diretório Estadual e Zonais da Capital; no juízo eleitoral respectivo, no caso de Diretório Municipal ou  Ata de 
Eleição da Comissão Executiva do Diretório Nacional, Estadual, Zonal ou Municipal, onde constem os 
dirigentes e seus cargos 

 Se Comitê Financeiro, constituído com a finalidade de captar recursos e aplicá-los na campanhas eleitorais, ata 
de Constituição deste Comitê, onde constem os responsáveis pela movimentação dos recursos, devidamente 
registrada no Tribunal Superior Eleitoral, se Comitê Nacional ou no Tribunal Regional Eleitoral, se Comitê 
Estadual ou Municipal 

O Diretório Municipal pode apresentar CNPJ próprio ou do Diretório Estadual. 
 
Documentação dos Dirigentes 
Documento de Identidade, e consulta de CPF na Receita Federal 
 
Documentação do Procurador 

 Documento de Identidade, consulta de CPF na Receita Federal e procuração válida 
 

 

  


