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Questões relevantes ANTES de pensar em tirar o CNPJ 
 

 

1. Meu Time Enactus tem o Memorando de Entendimento regularizado? 

O Memorando de Entendimento é um documento que institucionaliza o Time 

perante a Universidade ao qual ele está vinculado. Esse documento possibilita ao Time 

credibilidade interna, criando uma sustentabilidade e continuidade do programa Enactus 

no campus. Informações mais detalhadas no Guia de Boas Práticas: Apoio Institucional 

(https://goo.gl/qmgy6B).  

 

 

2. Porque se regularizar e ter um CNPJ? 

O Time terá várias possibilidades, como se inscreverem em alguns programas e 

editais que o requerem, ter uma conta em banco, mostrar que seu trabalho é profissional 

e sério, passando assim, credibilidade. Realmente são muitas vantagens, porém dar 

início a esse processo sem saber, como um todo, o que é necessário, todos os custos e 

obrigações, poderá se tornar uma grande dor de cabeça e ser um problema, ao invés de 

algo que vai facilitar o trabalho do Time. Então vamos descrever aqui alguns pontos 

importantes para os Times que estão buscando se regularizar e tirar seu CNPJ. 

 

 

3. Quais são os custos? 

Se regularizar legalmente e tirar um CNPJ demandará alguns custos de processo 

e manutenção, sendo importante que o Time procure saber quais são estes custos e 

obrigações para se organizarem e se certificarem de que conseguirão arcar com isso e 

não terão que encerrar o processo, fazendo com que os gastos e esforços anteriores 

tenham sido em vão. Mas quais são os custos? 

Custos do processo: 

1.   Registro do Estatuto Social em Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas; 

2.   Cópias e autenticações de documentos do Time e das pessoas que 

respondem pela organização (à serem feitas em um Cartório de Notas); 

3.   Visto de um advogado; 

4.   Entrada do CNPJ. 

Custos de manutenção: 

1. Mensalidade do contador que fará a prestação de contas. 

 

 

4. Que materiais podemos usar de referência? 

Outro passo importante é ter referências para que a escrita do edital seja melhor 

entendida e feita, é procurar Times que já tenham registrado seu estatuto social, para 

ajudar na hora de escrever algo que condiga com a realidade do Time. Para isso podem 

https://goo.gl/qmgy6B
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procurar os Times listados ao final deste documento, Times que já tem seu Estatuto 

Social registrado. 

 

 

5. O que fazer primeiro? 

O estatuto social deve ser registrado em cartório, e nada melhor então do que ir 

até o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e marcar uma reunião para 

conversar, pedir o modelo para começar a escrever no formato exato que o Cartório vai 

exigir da organização. Além disso, há a possibilidade de buscar ajuda de advogado e 

contador. (Minimamente orientado, dando uma maior segurança). Outra opção é o site 

do Pro Bono: http://www.probono.org.br/, no qual pode-se solicitar ajuda e auxílio de 

advogados voluntários. 

 

6. Caracterização Jurídica 

Algo em comum é ouvir dos Times quando vão começar esse processo de 

regularização, que querem se enquadrar como ONGs, porém esta não é uma natureza 

jurídica válida, sendo mais comum entre os Times Enactus constituir uma Associação, 

que consiste em um grupo de pessoas com objetivos em comum, sendo ela social ou 

não, sem o objetivo de lucro, diferente de uma Fundação, cuja finalidade deve ser perene 

e obrigatoriamente assistencial, cultural, moral ou religiosa (Saiba mais em: 

https://goo.gl/ny8p4Q). 

 

 

7. Maturidade do Time 

Quando o Time decide se regularizar, é importante que esta decisão seja feita 

com maturidade, tendo ciência de todos os passos, obrigações e riscos, pois é um 

grande passo que, se não calculado, pode trazer muitos problemas e prejuízos para o 

Time, tanto internamente (como esforços e recursos investidos), quanto externamente 

(legais e financeiros). Não devemos esquecer que o foco do Time Enactus é executar 

projetos, todo o resto deve ser uma consequência do amadurecimento da equipe, e vir 

de acordo com as demandas do Time, com o tempo. 

Dica: Antes de começar o processo de regularização em cartório, que antecede o 

CNPJ, o Time poderá se organizar durante ao menos 3 meses, para simular no dia a dia, 

as atividades que deverá cumprir após estar devidamente formalizado, como a 

prestação de contas mensalmente sobre os gastos e recebimentos do Time, com 

apresentação de notas fiscais, a atualização do estatuto anualmente, com os dados da 

gestão vigente, o seguimento de regras estabelecidas no regimento interno dos Times, 

a formalização de processos. Isto para que, quando realmente precisarem prestar 

contas, o Time já ter a cultura organizacional de fazer tais atividades, e evitar os 

problemas e penalidades que ocorrem no caso do não cumprimento destas obrigações. 

Sobre a parte financeira, principalmente, uma atenção especial para criar um 

sistema que funcione para estes fins (fluxo de caixa e registro financeiro), mas que seja 

http://www.probono.org.br/
https://goo.gl/ny8p4Q
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simples e usável, não havendo necessidade de ser algo muito complexo, o que 

desestimularia o uso da ferramenta. 

É importante também que além do Estatuto, o time tenha seu Regimento interno 

sempre atualizado, e ao alcance de todos os membros, sendo o Regimento Interno o 

local onde o time registra suas normas e procedimentos internos a fim de regularizar e 

padronizar suas atividades, detalhando o funcionamento das atividades, departamentos, 

obrigações dos membros. Este documento é de uso exclusivo do time, e fica sob sua 

responsabilidade, não sendo necessário apresenta-lo a terceiros, e fazendo jus ao seu 

nome: é algo interno. 

 

Durante: O Processo 
 

 

1. Primeiros passos 

Como descrito anteriormente, é importante seguir as diretrizes do modelo 

fornecido pelo cartório, então o primeiro passo do processo de regularização em si é ir 

ao cartório, explicar no que consiste o grupo e a caracterização jurídica que pretende se 

encaixar. Eles irão explicar e sanar as dúvidas que o grupo venha a ter, e importante, 

fornecerão o modelo do Estatuto Social a ser seguido, com alguns tópicos e formatação 

(Artigo, Parágrafo, Fonte, Espaçamento) que deve ser seguida à risca. Quaisquer dúvidas 

o Time deve consultar o cartório. 

 

 

2. Processos do Estatuto Social 

Após as respostas do cartório, o Time pode adequar a esse formato as 

informações condizentes com sua realidade (falaremos mais sobre isto abaixo). Ao 

terminar de adequar as informações ao formato, é importante, antes de prosseguir com 

as etapas futuras, solicitar uma revisão do Cartório, procedimento que pode ou não ser 

cobrado. Quando o cartório der o aval final, que o texto está correto e pronto para as 

próximas etapas, o Time pode seguir com o processo. 

Antes de registrar o documento, é preciso que ele seja impresso e vistado por um 

advogado. Isso pode ou não demandar um custo, e a sugestão é que os Times procurem 

escritórios de advocacia para buscar uma parceria ou patrocínio para isso, pois quando 

os custos podem ser altos para ter esse visto. 

Com os documentos vistados se dá início o registro, podendo ser necessárias 

cópias autenticadas de documentos do líder e da pessoa que responderá pelo jurídico 

do Time. Após o Time dar entrada, o processo será feito inteiramente pelo Cartório, 

sendo possível que eles contatem o responsável no caso de dúvidas, e o tempo para 

concluir o registro do estatuto social varia de cartório para cartório. Após alguns dias o 

cartório contatará o responsável para solicitar a retirada dos documentos, juntamente 

com um anexo mostrando a identificação do registro do Estatuto Social, sendo ambos 
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documentos muito importantes, devendo ser guardados com segurança. Isso encerra a 

etapa do Cartório, seguindo então para a retirada do CNPJ. 

Alguns documentos são necessários nesta etapa, conforme vemos no site da 

Associação dos Notários Registradores do Estado de São Paulo 

(https://goo.gl/KsWcb3): 

a) Um requerimento de abertura de associação, em que o representante legal 

da associação pede o registro (o cartório fornece o modelo); 

b) Ata de fundação, mostrando que o estatuto foi lido e aprovado por todos 

do grupo, e com a assinatura do presidente da associação, previamente 

com firma reconhecida; 

c) O Estatuto Social, seguindo o modelo fornecido pelo cartório; 

d) Visto do advogado, com o número da OAB; 

e) Lista com a diretoria eleita com qualificação (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço de residência); 

f) Lista dos associados fundadores com qualificação (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço de residência). 

g) Edital de convocação para assembleia geral. 

 

 

3. Processos de CNPJ 

 Com o estatuto registrado em mãos é possível dar entrada dos procedimentos 

para o CNPJ, cujo primeiro passo é gerar o DBE (Documento básico de entrada do CNPJ) 

no site da Receita Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/) um procedimento que 

pode ser feito pelo próprio Time, porém um contador tem mais experiência e 

conhecimento do processo, e pode auxiliar o Time nisso. No DBE são solicitados dados 

do representante da associação, e algumas informações como a data da ata de 

fundação, do registro do estatuto, endereço, dados sobre atividade econômica e o 

contabilista, por isso reforçamos a importância de um contador ao longo do processo, 

que poderá instruir e auxiliar o Time nessa etapa. 

 Após gerar o DBE, será possível imprimir o recibo e Consulta Situação do Pedido 

no CNPJ, também no site da receita federal (www.receita.fazenda.gov.br). O DBE deve 

ser impresso, assinado pelo responsável pela associação, com firma reconhecida, e 

após isso, deverá ser apresentado na Receita Federal do município, juntamente com o 

Estatuto Social registrado. Ao final será possível, consultando no mesmo site acima, 

obter os dados do CNPJ. 

 

 

4. Dicas 

 Durante o processo há muitas informações que serão passadas para o Time, e 

assim algumas coisas importantes podem passar despercebidas. Então aqui vão 

algumas dicas para que esse processo seja o mais eficaz e menos custoso possível: 

1. Verificar cópias/impressões: Deverão ser feitas muitas cópias durante o 

processo, e por serem documentos de grande importância, o Time deverá 

https://goo.gl/KsWcb3
http://idg.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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verificar constantemente o tamanho e tipo da fonte, além da impressão. 

Principalmente pensando que um detalhe impresso errado, precisará ser 

corrigido, porém imaginem caso isso só seja percebido depois de serem 

feitas cópias autenticadas, ou terem sido assinadas? Isso vai gerar um 

retrabalho e pode gerar muitos gastos, ou seja, é importante verificar tudo. 

Dica: Após editar os documentos, enviar para verificação, salvar em PDF, 

certificar de que o formato no arquivo PDF está correto e enviar este 

arquivo para impressão, pois assim não haverá alterações decorrentes de 

diferentes configurações dos computadores. 

2. Formato do documento: O cartório tem um modelo que deve ser seguido 

à risca, quanto às denominações, fonte, tamanho, parágrafos, 

espaçamento. Uma boa ideia é ter o modelo, conforme enviado, salvo, e 

um outro arquivo em que o Time vai trabalhar, assim o Time poderá 

sempre verificar se segue as configurações e formato necessário. 

3. Patrocínios/Parcerias: Alguns gastos de todo este processo, podem ser 

anulados ou minimizados, caso o Time consiga parcerias, como com 

gráficas, advogados, contadores. Isso ajudará muito a tornar o processo 

menos custoso, e uma forma de fazer essa busca por 

patrocínios/parcerias ter maiores chances de sucesso, é criar um portfólio 

do Time, apresentando a missão, visão e valores, seus projetos e ações, 

mostrando como investir e auxiliar o Time pode ser benéfico. Invistam 

algum esforço em criar esse material que pode trazer muitos recursos e 

oportunidades. 

 

 

Depois: Obrigações, práticas do dia a dia e cuidados 
 

 

 

1. Obrigações 

Com o processo concluído, o Time deverá se atentar às obrigações a serem 

cumpridas. 

a. Receita Federal: Como uma Pessoa Jurídica o Time deverá, mensalmente, 

prestar contas à Receita Federal sobre todas as entradas e saídas 

financeiras, apresentando as notas fiscais para comprovar o que está 

sendo declarado. Sendo um processo mandatório e que deve ser feito 

obrigatoriamente por um contador. 

b. Contador: Conforme escrito acima, o contador é essencial neste processo, 

e o Time deverá se comunicar regularmente com o contador para trabalhar 

na prestação de contas, e em eventuais pendências legais e financeiras 

que possam surgir. Sejam próximos do contator!  
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c. Cartório: De acordo com o período de gestão estipulado no Estatuto Social, 

o Time deverá atualizar no cartório todas as trocas de gestão, eleição da 

diretoria, alterações no estatuto (mudança de regras, organograma, 

criação de novos cargos/ departamentos/ projetos), mudança de 

endereço da sede, alterações de objetivos, entre outros. Um processo 

simples, porém muito importante, cujo não cumprimento poderá gerar 

vários problemas e prejuízos ao Time. 

d. Gestão do conhecimento: Existem muitas informações importantes, não 

apenas no início deste processo, como também durante e depois, sendo 

imprescindível que essas informações sejam transmitidas de gestão para 

gestão. Um bom exemplo é o processo de transição de liderança, no qual 

o antigo diretor responsável pelo financeiro deixará o novo diretor alinhado 

e apto a continuar o processo de modo eficaz. 

e. Conta em banco: O processo muitas vezes é iniciado visando ter a conta 

em banco do Time, o que poderá ajudar muito nas tarefas do dia a dia, 

possibilitando uma melhor organização financeira, abrindo portas para 

certos editais e dando mais credibilidade para possíveis patrocinadores. 

Dica: Aos Times que visam ter conta em banco, para que haja mais 

controle e segurança, é fazer transferências, ao invés de sacar e utilizar 

dinheiro em espécie. O que além do já mencionado, possibilita a utilização 

de valores exatos, por exemplo, se há um gasto de R$ 48,73, com a 

transferência é possível passar este valor exato, ao invés de sacar R$ 

50,00, centavos que podem fazer a diferença mais para frente. 

 

 

2. Riscos 

 As obrigações à serem cumpridas após a formalização do CNPJ serão de extrema 

importância, porque o não cumprimento delas tem implicações legais e financeiras tanto 

para o Time, quanto para as pessoas que respondem legalmente pela associação. As 

multas para o não cumprimento das regras podem atingir milhares de reais. 

 

 

3. Custos* 

Utilizando a experiência de alguns Times, levantamos aqui alguns valores para 

que vocês tenham uma noção dos possíveis cursos, lembrando que estes custos podem 

variar consideravelmente de região para região. Procure sempre o cartório e referências 

locais para se planejarem com certeza sobre os custos. 

Custos de processo: 

1. Registro do Estatuto Social em Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. Neste caso inclui o trabalho do cartório, o procedimento de 

registro, que varia com o número de folhas, e impostos: 

- Valor estimado: R$ 250,00 
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2. Cópias e autenticações de documentos do Time e das pessoas que 

respondem pela organização (à serem feitas em um Cartório de Notas): 

- Valor estimado: R$ 150,00 

3. Visto de um advogado (O Time pode procurar fazer parceria com um 

advogado, ou tentar um serviço pro bono, para minimizar os custos): 

- Valor estimado: R$ 500,00 

4. Entrada do CNPJ. 

- Valor estimado: R$ 250,00 

  

Custos de manutenção 

1. Mensalidade do contador 

- Valor Estimado: R$ 200,00 

 

*A região de São Paulo foi usada como base na estimativa dos valores acima 

Para o estado de São Paulo, é possível encontrar mais informações sobre os 

custos no site Cartório SP, na Tabela de custas e emolumentos, na guia IRTDPJ. 

(https://goo.gl/b1XrwY).  

 

Exemplo de Estatuto 
 

 

O Estatuto social deve conter obrigatoriamente, os seguintes capítulos: 

I. Denominação, fins, endereço da sede, fundo social e tempo de duração, 

informações separadas em Artigos: 

A. A Associação XXXXX, também designada por XXXXX , fundada em 

XXXXX, é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, 

com prazo de duração indeterminado e com foro e sede social 

localizada na Rua/Av. , nº , Bairro , em , Estado de e regendo-se por 

este Estatuto Social, pelo Código Civil Brasileiro e pelas 

deliberações de seus órgãos. 

B. A Associação tem por finalidade:  

I -  

II - ; 

III -. 

II. Modo de administração da associação e a representatividade judicial e 

extrajudicialmente, ou seja, quem responde pela associação; 

III. Se é possível, e como podem ser feitas alterações no modo de 

administração da associação; 

IV. Se os membros respondem ou não pelas obrigações sociais, ou seja, se 

há pagamentos; 

https://goo.gl/b1XrwY
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V. Condições para a extinção da pessoa jurídica, ou seja, o que poderá causar 

o encerramento da associação e o destino do patrimônio da mesma, caso 

isso ocorra; 

VI. Requisitos para admissão, exclusão e demissão dos associados; 

VII. Direitos e deveres dos associados; 

VIII. Fontes de recursos para manutenção; 

IX. Constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, por exemplo, 

diretorias, conselhos; 

X. Condições para alterações estatutárias; 

XI. Forma de gestão administrativa e de aprovação das contas da associação. 

 

 

 

Times que já tem CNPJ 
  

 

Colaboração é um de nossos valores, assim, por que não fazer um benchmarking 

com Times que já possuem um CNPJ? Tendo o privilégio de absorver seu aprendizado e 

não cometer os mesmos erros, ganhando velocidade de execução nas atividades. 

 

Segue abaixo a tabela com os Times Enactus que já possuem o CNPJ: 

  

 

• CCT UDESC (https://www.facebook.com/enactuscct/);  

• EEL USP (https://www.facebook.com/enactuseel/);  

• ESAG UDESC (https://www.facebook.com/timeesagenactus/);  

• Estácio | CEUT (https://www.facebook.com/enactusceut/);  

• Estácio UNISEB (https://www.facebook.com/enactuserp/);  

• FACAMP (https://www.facebook.com/EnactusFacamp/);  

• FEA RP USP (https://www.facebook.com/EnactusFEARPUSP/);  

• FGV SP (https://www.facebook.com/enactusfgvsp/);  

• FZEA USP (https://www.facebook.com/enactusfzeausp/);  

• IFCE Juazeiro do Norte (https://www.facebook.com/enactusifcejuazeirodonorte/);  

• Leão Sampaio (https://www.facebook.com/enactusleaosampaio/);  

• UEM (https://www.facebook.com/enactusuem/);  

• UFABC (https://www.facebook.com/enactus.ufabc/);  

• UFAL (https://www.facebook.com/EnactusUFAL/);  

• UFSCar (https://www.facebook.com/enactusufscar/);  

• UFU (https://www.facebook.com/enactusufu/);  

• UNICAMP Limeira (https://www.facebook.com/enactusunicamplimeira/).  
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