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PORTARIA 01/2021 de 30 de setembro de 2021. 
 

Dispõe sobre normatização da fusão, aquisição, 

incorporação e migração com processo de 

dissolução de clubes filiados e não filiados à 

Federação Pernambucana das Associações de 

Karate. 

 

O Presidente da Federação Pernambucana das Associações de Karate no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Estatuto Social desta entidade, 

 

CONSIDERANDO que o nosso ordenamento jurídico preza pela liberdade de associação, 

sendo um direito garantido no inciso XVII do Artigo 5º da Constituição, que determina que 

somos livres para criar ou participar de associações desde que seus fins sejam lícitos e que 

não tenham caráter paramilitar; 

 

CONSIDERANDO que a Federação Pernambucana das Associações de Karate, assim 

como apresentado em seu Estatuto Social, é uma entidade associativa nos termos legais 

(artigo 53 até 61 do CC): a) Não ter fins lucrativos; b) Apresentar um estatuto; c) Não há, 

entre os associados, direitos e obrigações recíprocos; 

 

CONSIDERANDO que se faz necessário um procedimento para que tal situação siga um 

fluxo padronizado, frente a necessidade de formalizar a matéria de modo a garantir critérios 

pré estabelecidos e isonômicos entre todos os filiados, atletas, competidores; 

 

CONSIDERANDO que caso a entidade já filiada tenha o interesse em se fundir com outra 

entidade, necessariamente deve-se respeitar um procedimento estabelecido por meio de 

portaria da presidência, conforme estabelece o Estatuto Social desta federação bem como 

nos termos do estatuto social das entidades que pretendem realizar a “fusão”, aquisição, 

incorporação e migração com processo de dissolução, a fim de garantir a segurança jurídica 

dos atos administrativos da federação 

 

RESOLVE: 
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1. O clube ou entidade filiada que optar pela fusão, aquisição, incorporação e 

migração com processo de dissolução de instituições, deverá seguir os seguintes 

procedimentos administrativos:  

 

A) Manifestar-se através de Ofício regular da entidade em papel timbrado 

formalizando o pedido de desfiliação;  

 

B) Estar quites com todas as obrigações financeiras da federação no ato do 

pedido de desfiliação;  

 

C) Realizar a transferência de todos os atletas nos termos do regulamento 

específico;  

 

D) Cumprir a carência regular de 90 dias para a conclusão do procedimento 

de desfiliação e refiliação;  

 

E) Em caso de desistência após todos os trâmites o retorno do clube deverá 

ser realizado através de nova filiação.  

 

Recife, 30 de setembro de 2021. 

 

 
 

 
Ivomar Young de França 

Presidente da FPAK 


