
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 
 

Ref.: Autos de Procedimento Administrativo registrado sob n° 
MPPR-0010.11.000056-8 e apensos. 

CONSULTA N.º 14/2014 – CAOP Fundações. 

OBJETO: Fundação de direito privado – Ausência de assento dos 
atos constitutivos no registro competente – Escritura pública de 
instituição registrada e Tabelionato de Notas no ano de 1971, 
mediante aprovação do Ministério Público – Naquela época, a 
inscrição dos atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas já era requisito para a fundação adquirir 
personalidade jurídica – Necessária a convalidação, levando-se os 
atos constitutivos a registro no cartório competente, para que se 
tenha formalizada a existência jurídica do ente fundacional. 

INTERESSADA: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 
ARAUCÁRIA. 

 
 
 

CONSULTA N.º 14/2014: 

 
 

 
1. Relatório 
 
 Trata-se de consulta encaminhada pelo d. Promotor de 

Justiça Alexey Choi Caruncho - oficiante, naquela ocasião, junto à 1ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Araucária -, por intermédio do 

Ofício nº 122/2014.  
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A consulta encaminhada pelo consulente veio acompanhada 

dos autos de Procedimento Administrativo registrado sob n° MPPR-

0010.11.000056-81, cingindo o conteúdo daquela ao pleito de análise da 

situação jurídica, contábil e administrativa da Fundação São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de Araucária-PR. 

 

O Procedimento Administrativo foi instaurado em 09.05.2012, 

em decorrência de uma consulta realizada em 03.10.2011 pela referida 

Promotoria de Justiça ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

de Justiça das Fundações e do Terceiro Setor. Referida consulta tinha 

por escopo pedido de análise quanto à regularidade ou não da 

Fundação São Vicente de Paulo (cf. fl. 26), tendo em vista que a 

entidade encaminhara ao órgão ministerial pedido de aprovação de seu 

estatuto, de forma a habilitá-la a renovar sua concessão e concorrer em 

novas concessões de rádio e televisão junto ao Ministério das 

Comunicações (cf. fls. 27-28).  

 

O pedido apresentado em 30.09.2011 pela advogada da 

entidade foi acompanhado de cópias autenticadas do seu Estatuto, de 

atas de assembleias gerais ordinárias e das alterações estatutárias 

promovidas (cf. fls. 29-75). 

 
                                                
1 Vieram apensos aos nominados autos sete Procedimentos Administrativos referentes 
às prestações de contas da Fundação São Vicente de Paulo, relativas aos exercícios 
compreendidos entre os anos de 2007 a 2013, respectivamente: PA nº MPPR-
0010.14.000171-9; PA nº MPPR-0010.14.000174-3; PA nº MPPR-0010.14.000175-0; 
PA nº MPPR-0010.14.000176-8; PA nº MPPR-0010.14.000177-6; e PA nº MPPR-
0010.14.000178-4; PA nº MPPR-0010.14.000243-6. 
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O Centro de Apoio das Promotorias de Justiça das Fundações 

e do Terceiro Setor manifestou-se em 19.10.2011, por meio de conteúdo 

subscrito pela então Coordenadora, a Procuradora de Justiça Isabel 

Cláudia Guerreiro (cf. fls. 77-79). 

 

 Naquela oportunidade, identificou-se que a Fundação São 

Vicente de Paulo encontrava-se ativa, operando a Rádio Iguaçu de 

Araucária, por meio de concessão federal de radiodifusão, cuja natureza 

não estaria informada – se seria educativa ou comercial. Não obstante a 

plena atividade, não havia o velamento e a fiscalização do Ministério 

Público, deixando de prestar contas anualmente das suas atividades, e 

não possuía cadastro junto ao Sistema de Cadastro e Prestação de 

Contas – SICAP.  

 

Verificada a inobservância do requisito legal referente à prévia 

aprovação dos estatutos pelo Parquet, o Centro de Apoio concluiu à 

época que a Fundação foi instituída de modo irregular, sugerindo-se a 

convalidação da instituição mediante a aprovação ministerial, com a 

ratificação dos atos praticados até então, pois se encontrava em 

atividade há vários anos, praticando atos perante terceiros, com 

aparência de legalidade.  

 

Na sequência, apontou-se que a sedizente fundação deveria 

comprovar que foi criada por meio da Escritura Pública de Instituição, 

uma vez que havia menção de aludida escritura no seu Estatuto, mas 

deixou de apresentar a escritura de dotação de bens registrada no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Concluiu-se que a 

pessoa jurídica criada apenas com estatuto e sem escritura pública de 

dotação de bens e/ou testamento tem a conformação legal de uma 

associação e não de uma fundação.  
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Por fim, o Centro de Apoio sugeriu à Promotoria de Justiça 

que as seguintes providências fossem adotadas: i) instauração de 

procedimento administrativo de irregularidade de fundação; ii) 
intimação da Fundação para apresentar a referida escritura pública de 

instituição; iii) havendo a escritura pública de dotação de bens, a  

convalidação da criação, com a aprovação pelo MP, com a determinação 

de registro do ato no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e 

inclusão da entidade no SICAP; após, expedição de notificação para que 

a Fundação prestasse contas dos últimos cinco anos. 

 

A Promotoria de Justiça tomou as providências referentes aos 

itens supramencionados “i” e “ii”, sugeridas pelo Centro de Apoio (cf. fls 

81-82). 

 

A Fundação São Vicente de Paulo apresentou a Escritura 

Pública de Constituição de Fundação, de 18.08.1971, registrada em 

Tabelionato de Notas da Comarca de Araucária (cf. fls. 83-86). 

 

Tomaram-se as providências ministeriais sugeridas no 

precitado item “iii” (cf. fls. 87-89). 

 

Mais documentos foram juntados às fls. 91-101. 

 

Reiterou-se a notificação à Fundação São Vicente de Paulo 

para o fim de que esta efetuasse o registro do ato de convalidação da 

criação da Fundação no Cartório de Registro Civil competente, a 

inclusão da entidade no SICAP e a prestação de contas dos últimos 

cinco anos (fls. 102-103) 
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Certificou-se a instauração do Procedimento Administrativo 

em questão (cf. fls.109). 

 

Juntaram-se documentos apresentados pela Fundação São 

Vicente de Paulo (cf. fls. 112-152). 

 

 A entidade apresentou as prestações de contas dos cinco 

anos anteriores ao ano de 2012, as quais foram apensadas aos autos de 

Procedimento Administrativos próprios, após despacho ministerial de fl. 

111. 

 

A Promotoria de Justiça encaminhou os autos ao então Núcleo 

de Auditorias e Perícias do MPPR - NAP, para análise (cf. fl. 157). 

 

Sobreveio a Informação de nº 108/2013 do referido NAP, às 

fls. 163/164, na qual se indicou a constatação das seguintes 

pendências: 1) foram prestadas contas apenas do ano base de 2010, 

exercício 2011, restando prestar contas dos anos bases anteriores; 2) 

referente ao ano base de 2010, exercício 2011, deverá ser prestada 

contas retificadora, considerando que diversos campos apresentaram 

inconsistências, a saber: a) quanto à instituição da entidade, ausência 

de informação do número do livro e folhas da Escritura de Constituição 

e dados do Registro em Cartório; b) não preenchimento do campo 

dotação inicial; c) ausência de informação sobre a natureza jurídica e de 

transcrição do estatuto; d) o campo de receitas encontrava-se zerado, 

embora a Demonstração de Resultado juntada às contas apresente 

receitas totais em 2010 no importe de R$376.911,54, bem como a 

despesa total apresentada, no valor de R$ 115.676,61, não confere com 

a constante na demonstração do Resultado, que atinge o valor de 

R$255.696,84; d) ausência de preenchimento dos campos afetos às 
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Demonstrações do Superávit/Déficit do Exercício, das Mutações do 

Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa; e) ausência de preenchimento 

do quadro da composição do ativo permanente; e) o relatório de 

atividades não foi apresentado de forma analítica, mas sinteticamente; 

h) RAIS não foi transportada; i) o código da assinatura digital não 

conferia; 3) necessidade de se apresentar: a) Livros Diário e Razão; b) 

livros de atas; c) livro de registros de empregados; d) DIPJs, DARFs, 

DCTFs, RAISs; e) documentação contábil, fiscal, trabalhista e folha de 

pagamento. 

 

Consta, à fl.167, Ata da Assembleia Geral Eletiva, realizada 

em 24.09.2012, que deliberou pela constituição de nova diretoria da 

Fundação São Vicente de Paulo, com validade de até dois anos. 

 

Por meio da Informação de Auditoria nº 24/2013, enviada à 

Promotoria por este Centro de Apoio, informou-se que a Fundação São 

Vicente de Paulo não prestara contas do ano de 2012, cujo prazo final 

de apresentação era 30.06.2013 (cf. fl. 188). 

 

Em ato subsequente, às fls.190-191, a Promotoria de Justiça 

notificou a Fundação para que apresentasse os documentos apontados 

na Informação de Auditoria de fls. 163-164. 

  

O Tabelionato de Notas Pimpão apresentou Certidão da 

Escritura Pública de Constituição da Fundação que fizeram o Sr. Agilio 

Leão de Macedo e Sr. Frederico Tamarindo Plaisant, lavrada em data de 

18.08.1971 (cf. fls. 195-204). 

 

Novamente a entidade apresentou as mesmas cópias dos 

estatutos com selos do Tabelionato de Notas Pimpão (fls. 212-220 e 
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238-244), da Escritura Pública de Constituição lavrada no mesmo 

tabelionato de notas e a sua transcrição atualizada realizada pelo 

referido tabelionato (fls. 224-235). 

 

Em 08.05.2014, o órgão ministerial notificou a Fundação São 

Vicente de Paulo para o dever de prestação de contas pendentes e de 

atualização do SICAP, com base no conteúdo veiculado no site do 

Centro de Apoio das Promotorias de Fundações e do Terceiro Setor (cf. 

fl. 248). 

 

Procedeu-se à reordenação física e virtual do feito à fl. 253, em 

atendimento à deliberação ministerial de fls. 251-252. 

 

A Fundação São Vicente de Paulo apresentou os documentos 

concernentes à prestação de contas relativa ao ano base 2013 (cf. fls. 

258-259). 

 

Por fim, considerada a ordem cronológica das manifestações 

ministeriais, consta deliberação subscrita pelo Promotor em 19.01.2014 

- às fls. 02-20 e 264-266 -, envolvendo minudente relatório dos fatos, 

emissão de análise prévia, determinação de diligências e a formulação 

da presente consulta ao Centro de Apoio, a seguir detalhada: 

 
“1. Nos termos do art. 3o da Resolução n. 2.434/2002 PGJ/MPPR, seja efetuada uma 

escorreita análise da situação jurídica, contábil e administrativa da entidade 

fundacional em questão, especialmente no intuito de aferir se a mesma efetivamente 

estaria em regular atividade; 

2. Com base no previsto no art. 7o, § 1º, da Resolução n. 2.434/2002 PGJ/MPPR, a 

partir da análise referida no item supra, seja informado se, na atualidade, há 
viabilidade econômica e financeira da Fundação em questão; 
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3. Especificamente a partir do estudo do caso, dos argumentos trazidos e da 
análise da situação jurídica, seja informado: 

a) Se, na atualidade, diante da ausência de seu registro no Cartório de Registros Civis 

e da previsão do artigo 119 da Lei 6.015/73, pode ser considerado que a entidade já 

existe como Fundação? 

b) A circunstância de o Ministério Público ter assinado e participado da elaboração da 

escritura pública que constituiu a entidade no ano de 1971 (cf. fls. 64/66), então sob 

a égide de ordenamento legal anterior à Lei 6.015/73, faz com que a data de sua 

criação como “Fundação” efetivamente seja aquele ano? Enfim: 

b.1) Quais eram os requisitos então exigidos para criação formal de uma entidade 

fundacional naquele ano, já que o Código Civil de 1916 limitava-se a fazer referência a 

inscrição de seu ato constitutivo num “registro peculiar” (art. 18)? 

b.2) Diante da identificação de que teria havido esta participação do Ministério Público 

no ano de 1971 na elaboração da escritura pública da entidade faz com que a 

convalidação levada a cabo em 2012 (fls. 68) deva ser revogada (face a sua 

desnecessidade)?  

c) Por outro lado, em se considerando que a possibilidade de criação da entidade só 

teria surgido a partir da convalidação levada a efeito pelo Ministério Público em 2012 

(fls. 68), surgem então as seguintes dúvidas: 

c.1) A circunstância de a entidade, até esta data, ainda não ter providenciado seu 

registro no Cartório de Registros Civis faz com que a mesma não possa ser tida 

formalmente como Fundação para fins de velamento pelo Ministério Público? Em 

suma, qual a natureza jurídica do ato registral referido no art. 119 da LRP 

(constitutivo ou meramente declaratório)? 

c.2) Da mesma forma, a circunstância de a entidade, até esta data, ainda não ter 

providenciado seu registro no Cartório de Registros Civis faz com que a fiscalização 

das contas que esta sendo efetuada pelo Ministério Público consista, em última 

análise, em mera fiscalização de contas de entidade associativa? Em suma, o ato 
registral pode ser visto como marco absoluto para fins de determinar o início da 
fiscalização das contas de uma Fundação pelo Ministério Público? 

c.3) Com base na aclaração das indagações anteriores, efetivamente, a partir de 
quando a entidade tem o dever de apresentar ao Ministério Público sua anual 
prestação de contas, mormente considerando a termo inicial da aquisição de 
personalidade jurídica pela entidade (cf. art. 119 da Lei 6.015/73? 
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d) Diante do atual regramento legal, da atual redação do estatuto da entidade e da 

previsão do art. 2.031 do CC/2002, quais devem ser as atualizações estatutárias a 
serem implementadas para que possa a entidade subsistir como ente fundacional? 

4. Com base nos argumentos aqui trazidos, seja esclarecida a razão da 

incongruência nos registros de prestação de contas pela entidade, pois, como 

referido: 

 tanto inexiste qualquer informação segura a respeito de ter ocorrido a 

prestação de contas nos anos anteriores a 2011 pela entidade (por brevidade, 

reportamo-nos aqui aos argumentos expostos ao longo do item 2.E supra); 

 quanto inexiste qualquer informação a respeito de já ter ocorrido, ou não, 

a aprovação das contas prestadas pela entidade em relação aos exercícios de 
2007 e 2011 (igualmente, por brevidade, reportamo-nos aos argumentos expostos ao 

longo do item 2.F supra). 

5. A partir de uma nova consulta técnica ao SICAP, seja informado se, na 

atualidade, a entidade ainda persiste com as pendências em seu cadastro a que se 

fazia referência na Informação de fls. 137/138; 

6. A partir da análise técnica da prestação de contas já efetuada, seja informado se 

é possível aferir: 

a) se a entidade conta com dotação de verbas públicas na sua receita? 

b) qual teria sido a principal razão da discrepância entre o saldo positivo ocorrido 

entre os anos anteriores a 2011 e aquele obtido em 2011 (ano que, segundo consta, a 

entidade teria registrado um saldo positivo de aproximadamente R$ 220.000,00 - cf. 

fls. 20 do Apenso n.5)?” 

 

Vieram os autos ao Centro de Apoio (cf. fl. 267). 

 

É o que cumpria relatar, passa-se à manifestação. 
 

2. Considerações iniciais 
 
Trata-se de consulta que, em suma, tem em mira a obtenção 

de pronunciamento do Centro de Apoio quanto à situação jurídica, 

contábil e administrativa da entidade denominada Fundação São 
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Vicente de Paulo, com sede em Araucária-PR, especialmente no intuito 

de aferir se ela é efetivamente uma fundação instituída e constituída 

nos moldes legais e se estaria em regular atividade. 

 
Em sede preliminar, cumpre prevenir que esta manifestação 

abordará tão somente as perguntas reservadas à análise jurídica, 
vale dizer, aquelas que estão delineadas no tópico “3” redigido pelo 
consulente.  

 

Em relação às perguntas dispostas nos tópicos “2” e “3”, 

informa-se que elas são objeto do Relatório de Auditoria n.º 20/2014, 

da lavra do Auditor Mário A. J. Zamataro, servidor lotado neste Centro 

de Apoio. 

 

Por seu turno, no que concerne ao teor do tópico de número 

“1”, entende-se que não se trata propriamente de uma dúvida 

individualizada, mas de uma síntese dos pedidos apresentados pelo 

Promotor de Justiça. 

 

Expostas as balizas que demarcam a dúplice atuação do 

Centro de Apoio, outros aspectos merecem ser antecipados. 

 

As particularidades do caso concreto e o teor das dúvidas 

objetivamente formuladas pelo consulente ensejam a tomada de um 

ponto de partida fulcral pelo Centro de Apoio, qual seja, a abordagem 
da instituição e da aquisição de personalidade jurídica de uma 
fundação. Nesse ponto, identificado o substrato inaugural que 

orientará a manifestação jurídica desta unidade de apoio, de antemão 

justifica-se que a ordem das perguntas apresentadas pelo consultante 

será alterada no momento da apreciação, como caminho melhor 
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assimilado pela Assessoria Jurídica no afã de se traçar exposição bem 

estruturada ao destinatário. 

 

Por fim, cumpre rememorar que a Fundação São Vicente de 

Paulo trata-se, em tese, de entidade que se amoldaria à natureza 

jurídica de fundação de direito privado. Destarte, toma-se por objeto 

de estudo esta espécie de entidade, apontando-se que a sua pretensa 

instituição se conformaria à hipótese de negócio inter vivos, razão pela 

qual não se mencionará a instituição ensejada por testamento. 

 
3. Respostas às indagações objetivamente formuladas 
 
3.1. Pergunta “b.1” 
 
 “Quais eram os requisitos então exigidos para criação 

formal de uma entidade fundacional naquele ano [de 1971], já que o 
Código Civil de 1916 limitava-se a fazer referência a inscrição de 
seu ato constitutivo num “registro peculiar” (art. 18)?” 
 

 Em primeiro lugar, sobreleva-se a indicação do arcabouço legal 

aplicável às temáticas da instituição e da aquisição e personalidade 

jurídica de fundações, tomando-se como referência temporal o ano de 

1971. Particulariza-se. 

 

 i) Disposições da Lei nº 3.071/1916 (Código Civil de 1916): 
 

CAPÍTULO II 
 
DAS PESSOAS JURIDICAS 
 
SEÇÃO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
(...) 
 
Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I. As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou 
literárias, as associações de utilidade pública e as fundações. 
(...) 
 
SEÇÃO II 
 
DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS 
 
Art. 18. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito 
privado com a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, 
estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei 
especial, ou com a autorização ou aprovação do Governo, quando 
precisa. 
Parágrafo único. Serão averbadas no registro as alterações, que esses 
atos sofrerem. 
 
Art. 19. O registro declarará: 
I. A denominação, os fins e a sede da associação ou fundação. 
II. O modo por que se administra e representa, ativa e passiva, 
judicial e extra-judicialmente. 
III. Se os estatutos, o contrato ou o compromisso são reformáveis no 
tocante à administração, e de que modo. 
IV. Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente pelas 
obrigações sociais. 
V. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu 
patrimônio nesse caso. 
 
 
SEÇÃO IV 
 
DAS FUNDAÇÕES 
 
Art. 24. Para criar uma fundação, far-lhe-á seu instituidor, por 
escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, 
especificando o fim a que a destina, e declarando, se quiser, a 
maneira de administrá-la. 
 
(...) 
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Art. 26. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado, onde 
situadas. 
(...) 
 
Art. 27. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do 
patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo 
com as suas bases (art. 24), os estatutos da fundação projetada, 
submetendo-os, em seguida, à aprovação da autoridade competente. 
Parágrafo único. Se esta lhe denegar, supri-la o juiz competente no 
Estado, no Distrito Federal ou nos territórios, com os recursos da lei. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DA FORMA DOS ATOS JURÍDICOS E DA SUA PROVA 
 
Art. 129. A validade das declarações de vontade não dependerá de 
forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 82). 
 
Art. 130. Não vale o ato, que deixar de revestir a forma especial, 
determinada em lei (art. 82), salvo quando esta comine sanção 
diferente contra a preterição da forma exigida. 
 
Art. 131. As declarações constantes de documentos assinados 
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. 
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições 
principais, ou com a legitimidade das partes, as declarações 
enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade ao ônus 
de prová-las. (Vide Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 1919). 
 
Art. 132. A anuência, ou a autorização de outrem, necessária à 
validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e 
constará, sempre que se possa, do próprio instrumento. 
 
Art. 133. No contrato celebrado com a cláusula de não valer sem 
instrumento público, este é da substância do ato. 
 
Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente 
assinado por quem esteja na disposição e administração livre de seus 
bens, sendo subscrito por duas testemunhas, prova as obrigações 
convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os 
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067), antes 
de transcrito no registro público. 
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 ii) Disposições do Decreto-Lei nº 1.608/1939 (Código de 
Processo Civil de 1939): 

 

TÍTULO XXXVII 
Da organização e fiscalização das fundações  

Art. 652. Se, no ato em que instituir a fundação, o instituidor não 
elaborar os estatutos, a pessoa incumbida da aplicação do 
patrimônio o fará, sob pena de fazê-lo o órgão do Ministério Público, 
judicial ou extrajudicialmente.  
§ 1º Elaborados, serão os estatutos submetidos à aprovação do 
orgão do Ministério Público, que verificará se foram observadas as 
bases da fundação e se bastam os bens aos fins a que ela se 
destina.  
§ 2º Se a aprovação fôr denegada, qualquer interessado poderá 
requerer ao juiz que a supra.  
§ 3º Autuado o pedido com os documentos apresentados, orgão do 
Ministério Público e a parte reclamante serão ouvidos, no prazo de 
cinco (5) dias cada um; em seguida, o juiz decidirá, podendo mandar 
fazer nos estatutos as modificações necessárias à sua perfeita 
adaptação ao objetivo do instituidor.  

Art. 653. O órgão do Ministério Publico velará pelas fundações 
existentes na comarca, fiscalizando os atos dos administradores e 
promovendo a anulação dos praticados sem observância dos 
estatutos.  

Art. 654. Tornando-se ilícito ou impossível o objeto da fundação, ou 
vencido o prazo da sua existência, o órgão do Ministério Público ou 
qualquer interessado lhe promoverá a extinção, citados os 
administradores.  
Parágrafo único. Se a ação fôr proposta por qualquer interessado, 
em todos os seus termos será ouvido o órgão do Ministério Público; 
se este a propuser, dar-se-á à fundação curador in litem.  

 
  

iii) Disposições do Decreto nº 4.857/1939 (Tratava sobre 
a execução dos serviços concernentes aos registros públicos 
estabelecidos pelo Código Civil de 1916): 

 
TíTULO I 
 
Disposições gerais 
 
CAPÍTULO I 
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DIVISÃO 
 
Art. 1º Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos 
pelo Código Civil, para autenticidade, segurança e validade dos atos 
jurídicos, ficam sujeitos no regime estabelecido neste decreto. 
Esses registros são: 
I - o registro civil das pessoas naturais; 
II - o registro civil das pessoas jurídicas; 
III - o registro de títulos e documentos; 
IV - o registro de imóveis; 
V - o registro da propriedade literária, científica e artística. 
Parágrafo único. O registro mercantil continuará a ser regido pelos 
dispositivos da legislação comercial. 
 
TíTULO III 
 
Registro civil das pessoas jurídicas 
 
CAPíTULO I 
 
ESCRITURAÇÃO 
 
Art. 122. No registro civil das pessoas jurídicas serão inscritos: 
I, os contratos, os atos constitutivos, os estatutos ou compromissos, 
das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou 
literárias, e os das associações de utilidade pública e das fundações; 
II, as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas 
leis comerciais. 
(...) 
 
Art. 127. A existência legal das pessoas jurídicas só começará com o 
registro de seus atos constitutivos. 
Parágrafo único. Quando a lei exigir autorização para o 
funcionamento da sociedade, o registro não poderá ser feito antes 
daquela, bem como, nas fundações, sem aprovação dos estatutos 
pela autoridade competente. 
 
CAPíTULO II 
 
PESSOA JURÍDICA 
 
Art. 128. O registro das sociedades consistirá na declaração, feita no 
livro, pelo oficial, do número de ordem da data da apresentação e da 
espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações: 
I, a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da 
associação, ou fundação, bem como o tempo de sua duração; 
(...) 
 
TíTULO IV 
 
Registro de Títulos e Documentos 
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CAPíTULO IV 
 
ORDEM DO SERVIÇO 
 
Art. 170. O título, documento ou papel não compreendido nos arts. 
134 a 138, poderá ser registado, em resumo ou integralmente, em 
qualquer tempo, para produzir efeitos contra terceiros, salvo se não 
tiver sido atendido o disposto no art. 136 do Código Civil. 
 

  

 Revisitadas as regras aplicáveis à criação de fundação no ano 

de 1971, cumpre traçar – ab initio – o liame entre a instituição e a 

aquisição de personalidade jurídica de fundação, porquanto sejam 

etapas que não se confundem e que são formalizadas em momentos 

distintos. 

 

 A esse respeito revela-se a pertinência da lição de Gustavo 

Saad DINIZ:  

 
As fundações se constituem em dois tempos: um é a instituição (ato 
unilateral, formal e gratuito) e o outro é a constituição propriamente 
dita. A instituição é o negócio por meio do qual uma pessoa, ou um 
grupo de pessoas, faz a dotação de um patrimônio e o destina a um 
fim. Nesse ato, o instituidor deve prever quem ficará incumbido de 
organizar a pessoa jurídica, quando, em seguida, dar-se-á um 
segundo momento, ou seja, a constituição da fundação, atribuindo-
se-lhe a personalidade jurídica.2 

  

 

 Da leitura das previsões legais vigentes à época em que se 

pretendeu instituir a Fundação São Vicente de Paulo, seguem as 
conclusões possíveis, devidamente apresentadas em dois planos 

temporais distintos – o da regular criação/instituição da fundação e 

                                                
2 DINIZ, Gustavo Saad. Direito das Fundações Privadas – teoria geral e exercício de 
atividades econômicas. 3. ed. São Paulo: Lemos e Cruz, 2006, p. 265. 
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o da constituição (aquisição de personalidade jurídica) desse tipo 
de entidade. 

 

 i) Síntese dos requisitos legais para a instituição de 
fundação: 
 
 Para a regular instituição de fundação, o seguinte trajeto 

deveria ser percorrido no ano de 1971: 

 

 a – Feitura de ato constitutivo de dotação de bens livres, em 

regra por escritura pública quando o instituidor em vida estiver, nos 

moldes do art. 24 do CC/1976; 

 

 b – Elaboração de estatuto, com base nos artigos 27 do 

CC/1916 e 652 do CPC/1939; 

 

 c – Submissão do estatuto à aprovação do Ministério Público, 

de acordo com os artigos 26, caput, e 27, caput, do CC/1916, e art. 652 

do CPC/1939. 

 

 d – Após a aprovação do estatuto, já recomendava a boa prática 

ministerial que houvesse a autorização do Parquet, mediante 

assinatura aposta no documento, para a lavratura da escritura 
pública de instituição em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, tal como se deu no caso concreto. 
 
 ii) Síntese dos requisitos legais para a aquisição de 
personalidade jurídica de fundação 
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 Considerando-se, em tese, que em 1971 os instituidores da 

Fundação São Vicente de Paulo almejavam criar fundação de direito 

privado, e que esta figura estava prevista no art. 16 do CC/1916, 

cumpre tecer as seguintes considerações acerca das formalidades para 

a aquisição de sua personalidade jurídica: 

 

 a – “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito 

privado” – no caso, de fundação – com a inscrição de seus atos 
constitutivos no seu “registro peculiar, regulado por lei especial”, 

consoante a dicção do art. 18 do CC/1916; 

 

 b – Por legislação especial reguladora do “registro peculiar” 

indicado no art. 18 do CC/1916, tinha-se, à época, o Decreto nº 

4.857/1939; 

 

 c – No tocante às fundações, o Decreto nº 4.857/1939 

estabelecia que:  

 

 c.1. – A existência legal das pessoas jurídicas só começará com 

o registro de seus atos constitutivos, sendo que, o registro não 
poderia ser feito antes da aprovação dos estatutos fundacionais 
pela autoridade competente, de acordo com o parágrafo único do art. 

127; 

 

 c.2. – No registro civil das pessoas jurídicas deveriam ser 
inscritos os atos constitutivos dessas entidades, conforme art. 122, 

inciso I. 

 

 iii) Conclusão decorrente do caso concreto  
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 Assume protagonismo na instituição de fundação por ato 
inter vivos a escritura pública. DINIZ lança refinada explanação 

acerca desse documento, a qual, ainda que baseada em hodierna 

legislação, mostra-se inteiramente contextualizada ao ordenamento 

jurídico vigente no ano de 1971: 

 
Quando se quer criar a fundação ainda em vida da pessoa física ou 
durante a existência da pessoa jurídica instituidora, o art. 62 do 
CC/20023 exige a solenidade da escritura pública de dotação para 
formalizar a declaração de vontade que, frise-se, é negócio 
unilateral não receptício de destinação, a ser elaborada junto a 
Tabelionato de Notas, que goza de fé pública, passando a produzir 
os efeitos instituidores.4 
Além das disposições nucleares de criação da fundação, ditando 
patrimônio específico e suficiente para finalidade determinada pelo 
instituidor, a lavratura da escritura pública com fé pública exige 
outros requisitos específicos, descritos no art. 215, §1º, do 
CC/2002 (que substituiu o art. 135 do CC/1916) (...) 
(...) 
Também é aconselhável a presença do Ministério Público desde o 
negócio de instituição, aprovando os termos da escritura pública, 
para evitar futuras retificações.5 [Destacou-se] 

 

 

 Partindo-se do pressuposto de que o conteúdo da Escritura 
Pública de instituição da Fundação São Vicente de Paulo preenchia 
os requisitos legais correntes em 18.08.1971, e que o órgão 
ministerial assinou6 a referida escritura pública, seria possível 
considerar - em tese - que a entidade foi validamente instituída.  

                                                
3 O art. 62 do CC/2002 traz a mesma regra do art. 24 do CC/1916. 
4 A fim de corroborar a explanação de Gustavo Saad Diniz, abre-se esta nota para José 
Eduardo Sabo Paes, para o qual a escritura pública “é uma forma especial e de 
declaração de vontade e consubstancia-se em um documento lavrado por tabelião em 
cartório de notas, portanto dotado de fé pública”. Vide: SABO PAES, José Eduardo. 
Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2013, p. 300. 
5 DINIZ, op. cit. p. 265 e 267. 
6 Consta na escritura pública a seguinte passagem: “(...)para o que também assinava a 
escritura, como de fato assinou o M.M. Curador  Dr. GLAUCO DE ALMEIDA – 
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 Todavia, no que tange à personificação da entidade, naquela 

data já havia regra clara no sentido de que somente há aquisição de 
personalidade jurídica de fundação a partir do registro de seus atos 
constitutivos no cartório competente (cf. art. 18 do CC/1916) – 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual já fazia parte 

da estrutura dos Registros Públicos no ano de 1971 (cf. art. 1º, inc. II, 

do Decreto nº 4.857/1939). 

 

 Airton GRAZZIOLI condensa a ideia de que a escritura pública 

“é formalidade essencial de validade do ato jurídico”, contudo, o 

nascimento da pessoa jurídica ocorre com posterior registro, vale dizer, 

“com a escritura pública ocorre a instituição da fundação e, com o 
registro, a constituição da pessoa jurídica, que adquire 
personalidade”.7 O autor assinala que: 

 
Superada a fase de instituição da fundação e atendidos os requisitos 
legais, em especial a forma prescrita em lei, o procedimento deve ser 
ultimado, a fim de que a fundação adquira contornos de existência 
jurídica. O registro, nesse contexto, é ato jurídico que apresenta 
autonomia em relação à instituição e gera efeitos declaratórios e 
constitutivos. Agora a pessoa jurídica integra o ordenamento e 
revela-se titular de direitos e obrigações, possuindo a pertinente 
personalidade. 
A partir deste momento, ou seja, a partir da existência da pessoa 
jurídica, respondem por ela os seus administradores e não mais o 
instituidor.8 [Destacou-se] 

 

 Haja vista a plena sintonia entre as disposições legislativas 

revogadas e as atuais, faz-se oportuna a conclusão igualmente 

atemporal de José Eduardo SABO PAES: 

                                                                                                                                          
Promotor Público da Comarca de Araucária (...)”. Vide fl. 226 dos autos principais, 
Volume II. 
7 GRAZZIOLI, Airton. Fundações privadas: das relações de poder à responsabilidade 
dos dirigentes. São Paulo: Atlas, 2011, p. 67. 
8 Ibidem, p. 69. 
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A entidade, para ser personificada, ou seja, para transformar-se em 
pessoa jurídica, necessita ter seus atos constitutivos assentados no 
registro pertinente. 
O Código Civil Brasileiro estabeleceu, em seu art. 45, que a 
existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com 
a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou 
compromissos no registro legal pertinente, havendo ou não prévia 
autorização governamental. 
(...) 
O registro, na objetiva definição e João Pedro Lamana Paiva, é o ato 
jurídico por meio do qual um particular, delegado de função pública, 
verifica a existência de certas manifestações de vontade destinadas a 
produzir efeitos jurídicos. 
(...) 
 Portanto, no sistema jurídico brasileiro, permite-se que os 
instituidores/fundadores manifestem sua vontade de criar uma 
fundação somente por meio de uma escritura pública ou 
testamento, sendo que a denominada “personificação” da 
entidade dar-se-á tão somente após o registro do seu estatuto no 
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas (...). 
A escritura pública, tal qual o testamento deverá, após a sua 
lavratura por tabelião em cartório de notas, ser registrada no 
cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A referida escritura, 
juntamente com o estatuto, compõe de forma perene e 
indissociável a pessoa fundacional. 
(...) 
No sistema jurídico brasileiro, a fundação somente se personifica, 
i.e., adquire personalidade jurídica de direito privado após o 
registro privado após o registro do seu estatuto no Cartório do 
registro Civil das pessoas Jurídicas. Existem, portanto, dois 
momentos: o da criação ou instituição com o registro da escritura 
pública ou do testamento; e o da personificação propriamente dita, 
com a aprovação e registro do estatuto.9 [Destacou-se] 
 

 
Importa, neste cenário, a especificação dos documentos que 

efetivamente devem ser levados à inscrição no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas para que a fundação adquira personalidade 

jurídica, já que as disposições legais vigentes e as revogadas fazem 

menção unicamente a “atos constitutivos”. 

 

                                                
9 SABO PAES. op. cit. p. 299 e 301. 
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GRAZZIOLI10 assinala que a partir da inscrição da escritura 

pública no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, passa a 

existir a pessoa jurídica. A sua vez, DINIZ11 considera que devem ser 

registrados o estatuto e o negócio jurídico instituidor da fundação 

privada no referido cartório. E, por outro giro, SABO PAES entende que 

deverá ser feito o registro do estatuto, não obstante recomende que 

também se inscreva a escritura pública de instituição no Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

 

A atual Coordenação do Centro de Apoio filia-se ao 
entendimento intermédio, esposado por SABO PAES, no sentido de 
que a fundação adquire personalidade jurídica com a inscrição do 
estatuto, devidamente aprovado pelo Parquet, no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sendo recomendado que a 
escritura pública de instituição - lavrada em Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos (tabelionato de notas) -, também seja 
levada a registro no primeiro ofício apontado, juntamente com o 
estatuto. 

 
Vale anotar, ainda, que a sistemática pátria referente à 

aquisição de personalidade jurídica do ente fundacional também 

permanece inalterada, devendo em primeiro momento haver a 

aprovação do estatuto pelo Ministério Público, para que, em seguida, 

seja levado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

 

                                                
10 GRAZZIOLI. Op. cit. p. 68. 
11 Diniz expõe que: “Superada essa fase de aprovação estatal, segue-se a fase de 
registro, que deverá ser feito na forma do art. 114 e seguintes da Lei nº 6.015 de 1973 
(Lei de Registros Públicos), que especifica o registro civil das pessoas jurídicas para 
inscrição do estatuto e negócio jurídico instituidor da fundação privada, adquirindo, 
assim, personalidade jurídica.” Vide DINIZ, op. cit. p. 274. 
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Com os olhos voltados à situação fática objeto dos autos, 
identifica-se que tanto a escritura pública de instituição da 
Fundação São Vicente de Paulo quanto os seus estatutos foram 
levados somente a registro em tabelionato de notas, de modo que 
resta inconteste que a entidade não preencheu os requisitos para 
adquirir personalidade jurídica de fundação privada. 

 
 

 3.2. Pergunta “b”  

 

 “A circunstância de o Ministério Público ter assinado e 
participado da elaboração da escritura pública que constituiu a 
entidade no ano de 1971 (cf. fls. 64/66), então sob a égide de 
ordenamento legal anterior à Lei 6.015/73, faz com que a data de 
sua criação como “Fundação” efetivamente seja aquele ano?” 

 

Em 18.08.1971 a entidade denominada Fundação São Vicente 

de Paulo foi formalmente instituída, mas a sua constituição regular não 

foi perfectibilizada, porque os seus atos constitutivos não foram levados 

a registro no cartório competente – o Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas –, conforme repisado. 

 

Assim, é possível considerar que a Fundação São Vicente de 

Paulo existe apenas de fato desde aquela data, pois remanesce 

pendente o dever levar os seus estatutos e sua escritura pública de 

instituição a registro no ofício competente. 

 
 

 3.3. Pergunta “b.2” 
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  “Diante da identificação de que teria havido esta 
participação do Ministério Público no ano de 1971 na elaboração da 
escritura pública da entidade faz com que a convalidação levada a 
cabo em 2012 (fls. 68) deva ser revogada (face a sua 
desnecessidade)?” 
 

 Diante da conclusão apresentada no tópico “3.1.”, julga-se 
absolutamente necessária a convalidação empreendida em 2012 pela 

1ª Promotoria de Justiça de Araucária, com o fito de que a entidade 

passe a existir juridicamente como fundação privada e que todos os 

consectários legais da personificação do patrimônio destinado à 

instituição de fundação passem a ter efeitos legais. 

 

 

 3.4. Pergunta “c” 
 

“Por outro lado, em se considerando que a possibilidade de 
criação da entidade só teria surgido a partir da convalidação levada 
a efeito pelo Ministério Público em 2012 (fls. 68), surgem então as 
seguintes dúvidas:” 
 

 3.5. Pergunta “c.1” 
 

 “A circunstância de a entidade, até esta data, ainda não 
ter providenciado seu registro no Cartório de Registros Civis faz 
com que a mesma não possa ser tida formalmente como Fundação 
para fins de velamento pelo Ministério Público? Em suma, qual a 
natureza jurídica do ato registral referido no art. 119 da LRP 
(constitutivo ou meramente declaratório)?” 
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O caput do art. 109 da atual Lei de Registros Públicos 

estabelece que “a existência legal das pessoas jurídicas só começa com 

o registro de seus atos constitutivos”, em congruência com o art. 45 do 

CC/200212. 

 

Uma vez considerado que por atos constitutivos tem-se a 

figura dos estatutos da fundação, SABO PAES aduz que “a inscrição 
ou o registro do estatuto no Cartório de Registro Civil das Pessoas 
jurídicas é de natureza constitutiva”, e esclarece que “o fato de não 
haver personalidade jurídica antes do registro faz com que esta 
somente apareça no momento da inscrição em cartório 
competente”.13 

 
Muito embora a entidade em tela não possa ser formalmente 

considerada como fundação, reforça-se a relevância das observações 

realizadas pela anterior Coordenação deste Centro de Apoio ao sugerir a 

convalidação da entidade mediante a aprovação ministerial, com a 

ratificação dos atos praticados até então, pois se encontra em atividade 

há vários anos, praticando atos perante terceiros como se fundação 

fosse, com aparência de legalidade.  

 

Haja vista a roupagem vestida pela entidade ao longo de 

tantos anos e existindo notícia de que a Fundação São Vicente de Paulo 

está em plena atividade desde a sua instituição, entende-se que o 
Ministério Público deve atuar desde logo com vistas à imediata 
regularização da entidade, após aprovação dos estatutos pelo 

                                                
12 Art. 45, caput, do CC/2002: “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de 
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, 
quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no 
registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.” 
13 SABO PAES. op. cit. p. 308. 
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Parquet, e no que concerne à continuidade dos atos de fiscalização 
e velamento de fundação que já foram iniciados na Promotoria de 
Justiça. 

 

  

3.6 Pergunta “c.2” 
 
  “Da mesma forma, a circunstância de a entidade, até esta 
data, ainda não ter providenciado seu registro no Cartório de 
Registros Civis faz com que a fiscalização das contas que esta 
sendo efetuada pelo Ministério Público consista, em última análise, 
em mera fiscalização de contas de entidade associativa? Em suma, 
o ato registral pode ser visto como marco absoluto para fins de 
determinar o início da fiscalização das contas de uma Fundação 
pelo Ministério Público?” 
 
 Reitera-se que embora a entidade exista como fundação de fato, 

e não de direito, a fiscalização e velamento pelo Ministério Público são 

deveras justificados, como já foi dito acima.  

 

 Ademais, se em relação às fundações há acompanhamento 

ministerial desde o seu nascedouro - eis que consolidada a praxe de que 

o Parquet confira se a escritura pública de instituição está em 

conformidade com os preceitos legais -, há que se persistir a atuação 

com o fim de que se alcance o momento derradeiro em que a entidade  

adquira personalidade jurídica.  

 

 Assim, independente do tempo que entremeia a instituição e a 

constituição da pessoa jurídica, entende-se que as atividades praticadas 
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durante a pendência de regularização de sua constituição devem ser 

fiscalizadas pelo Ministério Público. 

 

 Por outro giro, poder-se-ia considerar, na esteira da anterior 

Coordenação do Centro de Apoio, que pessoa jurídica criada apenas 

com estatuto e sem escritura pública de dotação de bens e/ou 

testamento tem a conformação legal de uma associação e não de uma 

fundação. Contudo, mesmo nesta hipótese haveria que se promover o 

acompanhamento das atividades praticadas, até que se verificasse se a 

entidade restaria definitivamente regularizada como associação ou 

fundação. Outro ponto que merece destaque é que mesmo as 

associações com fins sociais podem ter suas atividades fiscalizadas pelo 

Parquet, inclusive por meio de prestação de contas. 

 

 Conclui-se, em última análise, que independente da opção 

conceitual que se faça, persistiria incólume o dever de fiscalização pelo 

Parquet, sendo que no âmbito desta atribuição há a apreciação de 

contas da entidade. 

 

 Logo, por todo o exposto, acredita-se que o ato registral no 
cartório competente não corresponde ao marco absoluto para fins 
de determinar o início da fiscalização das contas. 
 
 

 3.7. Pergunta “c.3” 
 
 “Com base na aclaração das indagações anteriores, 
efetivamente, a partir de quando a entidade tem o dever de 
apresentar ao Ministério Público sua anual prestação de contas, 
mormente considerando a termo inicial da aquisição de 



 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 
 

personalidade jurídica pela entidade (cf. art. 119 da Lei 
6.015/73)?” 
 
  

No parecer exarado no bojo da Consulta nº 01/2012, 

respondida por este Centro de Apoio em virtude de indagação formulada 

pela Promotoria de Justiça das Fundações e do Terceiro Setor de 

Curitiba, convencionou-se que a responsabilidade dos dirigentes das 

fundações, por faltas enquanto administradores da entidade, desdobra-

se em obrigações de natureza pessoal. 

 

Pelo caráter pessoal da obrigação, a norma que institui a 

prescrição é localizada no artigo 205 do Código Civil, que estipula o 

prazo decenal a ser contado a partir do momento da ocorrência da 

lesão ao direito.14  

 

Com amparo nesse entendimento consolidado pela atual 

Coordenação do Centro de Apoio, é prudente que o Ministério Público 

analise as prestações de contas referentes aos últimos dez anos. 

 
 

 3.8. Pergunta “d” 
 

                                                
14 Explica-se no parecer 01/2012: “O termo inicial da prescrição deve coincidir com o momento 
da ocorrência da lesão ao direito, ante o principio da actio nata previsto no art. 186 do Código 
Civil de 2002. 
No caso em apreço, haja vista que foram constatadas irregularidade aparentes na gestão 
administrativa da Fundação Erasmo de Roterdam durante os exercícios financeiros de 2001, 
2002, 2003 e 2004, o computo dos prazo prescricional deve iniciar-se nos anos respectivos aos 
exercícios cujas irregularidades ensejam a reparação civil.  
Registra-se, por oportuno, que as irregularidade apuradas na gestão dos dirigentes da 
Fundação Erasmo de Roterman durante os exercício financeiro de 2001 e 2002 ocorrem ainda 
na vigência do Código Civil de 1916.” 
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  Diante do atual regramento legal, da atual redação do 
estatuto da entidade e da previsão do art. 2.031 do CC/2002, quais 
devem ser as atualizações estatutárias a serem implementadas para 
que possa a entidade subsistir como ente fundacional? 
 

Tratando-se de exame de reforma estatutária, sugere-se a 

leitura das Consultas de n° 07/2014, 05/2014, 04/2014, 03/2014, 

02/2014 e 16/201315, cujos endereços eletrônicos se encontram em 

nota de rodapé desta página, tendo em vista que as regras referentes ao 

conteúdo do estatuto foram reiteradamente apresentadas no bojo 

daquelas manifestações, como instrumento que permitiu a consolidação 

de material de apoio para consultas similares. Por esta via, portanto, 

poderá o interessado contar com suporte teórico suficiente para formar 

a percepção de quais alterações estatutárias devem ser promovidas no 

caso concreto. 

 

4. Diante dos questionamentos formulados e dos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional, são esses, em tese, os 

esclarecimentos que a Assessoria Jurídica entende adequados. 

 

Registra-se, por fim, que as manifestações exaradas pelo 

Centro de Apoio em sede de consultas não são dotadas de força 

vinculativa, uma vez que a atuação judicial e extrajudicial dos membros 

do Ministério Público são consectárias do princípio de sua 

independência funcional, que lhes garante liberdade de agir, somente 

submetidos à sua consciência e à lei vigente. Destarte, como órgãos de 

execução, os Promotores de Justiça são os legítimos depositários do 
                                                
15 Todas as Consultas supracitadas são disponibilizadas no endereço eletrônico do 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça das Fundações e do Terceiro 
Setor. Acesso via: 
http://www.fundacoes.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=68 
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livre convencimento no exercício das atribuições que lhes são 

destinadas. 

 

 
5. À Secretaria do Centro de Apoio, para juntada desta 

manifestação aos autos, baixas de praxe e devolução à origem. 

 

 

Curitiba, 14 de novembro de 2014. 

 
 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 
 

MARIA CLARA DE ALMEIDA BARREIRA 
Assessora Jurídica 

 

 


