
 

Diretoria de Esporte e Atividade Comunitária | DAC 
 

 

 
DEL 

Diretoria de Esporte e Atividade Comunitária – Campus Universitário Darcy Ribeiro , ICC-Sul, Sala AT-201, 70910-900  Brasília-DF 
Telefones (61) 3107-6793/6789 – E-mail: del@unb.br – Home Page: esporte.unb.br 

 

Roteiro de Regularização dos Clubes Esportivos Universitários 

 
O processo de regularização de Clubes e Atléticas requer a execução de 3 passos: 

Passo 1 - apresentação do Estatuto da entidade registrado em cartório; 

Passo 2 – apresentação da Ata de Eleição da diretoria atual; 

Passo 3 – a diretoria eleita deve fornecer à DEAC as informações básicas sobre as suas atividades, por meio de formulário online.  

 
REGISTRO DO ESTATUTO NO CARTÓRIO - Documentação necessária: 

1. Estatuto (ver modelo de Estatuto sugerido pela DEAC/DAC/UnB); 
2. Ata de Fundação (ver modelo); 
3. Ata de eleição dos conselheiros (ver modelo); 

Documentação para o registro de pessoas jurídicas no Cartório 

1. ATA DE FUNDAÇÃO: Deverá ser digitada em 03 (três) vias originais, assinadas pelo presidente e secretário, devendo constar 
(a) a aprovação da fundação da entidade, (b) a aprovação do estatuto e (c) a eleição da primeira diretoria, com os dados pessoais 
de cada um de todos os diretores e dos demais fundadores (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, documento 
de identificação e órgão expedidor, CPF e endereço).  

2. ESTATUTO: Deverá ser digitado em 03 (três) vias originais, assinadas pelo presidente e secretário. Deverá ter o visto de um 
advogado, com indicação de nome e inscrição na OAB. Ver no modelo de estatuto os itens obrigatórios por lei (na cor azul). 

3. REQUERIMENTO: Dirigido ao Cartório, solicitando o registro da pessoa jurídica, assinado pelo representante legal, contendo 
sua qualificação, endereço e firma reconhecida da assinatura. (online) 

 http://www.cartoriomarceloribas.com.br/index.cfm?pag=categoria&id=Constitui%C3%A7%C3%A3o 

OBSERVAÇÕES: Todo documento deverá estar assinado pelo presidente. Se o documento tiver mais de folha deverão assinar a 
última e rubricar as demais. 

Inscrição de pessoa jurídica de fins científicos, culturais, beneficentes = R$ 195,05 

 

Informar, por meio do formulário online:  Clube  ou  Atlética 

(a) horário e local de treinos;  
(b) equipe atual de profissionais responsáveis pelo treinamento esportivo e equipe pretendida;  
(c) material esportivo disponível e necessário;  
(d) relação completa dos atletas (verificar listagem dos atletas cadastrados na CBDU) para: (1) informar os atletas ativos, (2) 
atualizar cadastro com dados bancários e (3) cadastrar novos atletas) 
(e) calendário esportivo anual – competições que pretendem participar 

 
OPTATIVO 

 
Entidades interessadas em captar a movimentar recursos financeiros, devem, adicionalmente, providenciar:  
 

CNPJ Registro na Receita Federal (a assinatura de um contador acelera o processo de registro) = R$ 130,00 Certificado Digital 

https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/ 

 

Conta bancária - Banco do Brasil (pode ser em qualquer outro banco inclusive banco virtual) 

https://www49.bb.com.br/portalbb/aberturaConta/pessoajuridica/index,802,17,502652,2,0,1.bbx 
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