
Artigo 4º (...) 

a) como associado individual, toda pessoa física que detenha a delegação de serviços notariais 

no Estado de Pernambuco, como titular ou, enquanto durar essa condição, como interino ou 

interventor, e que requeira a sua associação mediante o preenchimento de formulário físico 

ou eletrônico; 

b) REVOGADO 

(...) 

§ 1º (renomeação do atual parágrafo único) 

§ 2º O quadro completo de associados e a relação dos associados adimplentes será 

permanentemente divulgada na página institucional eletrônica do CNB/PE na Internet. 

 

Artigo 7º (...) 

b) votar e ser votado, quando associado individual; 

 

Artigo 9º (....) 

§ 3º A penalidade de exclusão do quadro social será imposta ao associado que reincidir em 

falta pela qual tenha sofrido penalidade de suspensão, por incontinência em sua conduta 

pública ou que deixe de adimplir por 1 (um) ano as contribuições associativas devidas. 

 

Artigo 11 (...) 

d) deliberar sobre as contribuições associativas, seus encargos de inadimplemento, remissão, 

anistia e moratória, bem como, nos termos do Artigo 12, sobre o orçamento para o ano 

seguinte, a ser apresentado pela Diretoria; 

(...)  

h) autorizar a aquisição, alienação e constituição de ônus sobre os imóveis do Colégio, 

independentemente de seu valor, assim como dispor sobre a aplicação de recursos oriundos 

dessas transações; 

 

Artigo 12 (...) 

Parágrafo único. A Assembleia Geral poderá ser convocada a qualquer tempo pelo Presidente 

da entidade, ou a requerimento assinado por pelo menos 1/5 dos associados individuais que 

estejam no uso e gozo dos seus direitos estatutários, desde que o motivo alegado não verse 

sobre matéria já discutida e deliberada naquele órgão deliberativo. 

 

Artigo 13 – A convocação para a Assembleia Geral será feita com antecedência mínima de dez 

dias, constando dia, hora, local e assuntos a serem discutidos, mediante edital publicado na 



página institucional eletrônica do CNB/PE, na Internet, e correspondência eletrônica 

encaminhada ao endereço de e-mail informado pelo associado individual no ato da sua 

associação ou em posterior atualização formalizada por escrito. 

 

Artigo 14 – A Assembleia Geral reunir-se-á, em primeira convocação, com o quórum mínimo 

de um terço dos associados individuais adimplentes; e, em seguida convocação, trinta minutos 

após a primeira, com qualquer número de associados individuais adimplentes. 

 

Artigo 16 – Os associados individuais terão direito a voz e a voto durante a Assembleia Geral, 

que poderá ser exercido pessoalmente ou por mandatário com poderes especiais devidamente 

constituído por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, ou por procuração 

eletrônica assinada com certificado digital tipo e-CPF, no padrão ICP-Brasil. 

 

Artigo 18 – (...) 

§3º Só poderá ser membro da Diretoria o associado individual que, cumulativamente, 

preencher os seguintes requisitos: 

a) estar adimplente com as suas contribuições associativas; (...) 

 

Artigo 36 – (REVOGADO). 


