
 
 
 

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 
 

CONSULTA N.º 20/2014 – CAOP Fundações  

OBJETO: Fundações – Prestação de Contas – Valores Gastos Sem 

Justificação ou Comprovação – Integralização Incompleta – Processo de 

Extinção – Pagamento Parcelado. 

INTERESSADA: 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

MARINGÁ 

 
 
 

CONSULTA N. 20/2014: 
 

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

Justiça José Lafaieti Barbosa Tourinho - oficiante, naquela ocasião, 

junto à 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá -, por 

intermédio do Ofício nº 317/2014.  

 

A consulta encaminhada veio acompanhada do 

Procedimento Administrativo registrado sob n° MPPR-0088.13.001281-

3, o qual acompanha a análise de prestação de contas do exercício de 

2012 perante a Fundação Lado Avesso.  

 

Indaga o promotor sobre a possibilidade de convencionar 

o pagamento parcelado em seis anos e quatro meses de um montante a 

ser ressarcido à Fundação Lado Avesso, uma vez que foram 

identificados valores correspondentes a despesas não justificadas e sem 

documentos comprobatórios, incluindo repasses a uma agremiação 

denominada União Esportiva de Maringá.  
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Também se identificou que o montante apontado na 

escritura pública de instituição da fundação não foi integralizado em 

sua totalidade, de modo que se cobra a integralização da quantia 

faltante nesse momento. 

 

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

2. O Termo de Ajustamento de Conduta, como 

documento que detém eficácia de título executivo extrajudicial, é 

meio hábil para resguardar o pagamento do montante cujo dispêndio 

não foi justificado ou comprovado pela Fundação Lado Avesso. 

 

No entanto, sem caráter vinculativo, algumas ressalvas 

merecem ser feitas - resguardada a independência funcional d. 

Promotor de Justiça.  

 

Em primeiro lugar, este Centro de Apoio não concorda 
com a cobrança da quantia não integralizada ao capital da 
entidade. Isso porque, como se denota das manifestações do Presidente 

da Fundação e do próprio consulente, a entidade está em vias de ser 

extinta. 

 

O suprimento da lacuna do patrimônio não 
integralizado deveria ter sido exigido no período em que as 
atividades da fundação ainda fossem plenamente promovidas, como 
forma de preservar a continuidade dos benefícios sociais trazidos à 
sociedade. 
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Tendo em vista que a fundação será extinta, o patrimônio 

arrecadado apenas para cumprir a formalidade da integralização do 

capital da fundação será imediatamente direcionado a outra entidade, 

com fins iguais ou semelhantes, indicados pela Fundação ou pela 

Promotoria de Fundações, em obediência ao artigo 57 da Resolução 

2.434/021. 

 

Assim, a exigência da integralização completa do 

patrimônio da fundação, embora fundamental para o intento de 

instituição da entidade e sua manutenção, torna-se deveras gravoso 

nesta oportunidade, especialmente por não trazer quaisquer benefícios 

a uma organização fadada à extinção. 

 

Em relação ao restante das quantias – aquelas cujo 

repasse não foi autorizado ou cujo dispêndio não se demonstra 

justificado ou documentalmente comprovado – a cobrança por 
intermédio de Termo de Ajustamento de Conduta é absolutamente 
viável. 

 

Para assegurar que os valores a serem adimplidos 

estejam afastados da incidência da prescrição, é necessário que o 
pagamento obedeça à ordem da planilha acostada em fls. 39/41, no 

sentido de que os valores correspondentes ao ano de 2006 sejam 

adimplidos até 2016, os valores relativos ao ano de 2007 sejam 

adimplidos até 2017 e assim por diante. 

 

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

respondida por este Centro de Apoio em virtude de indagação formulada 

                                                
1 Art. 57. O Patrimônio remanescente da Fundação extinta será destinado à entidade com fins 
iguais ou semelhantes, por indicação da própria Fundação ou pela Promotoria das Fundações, 
salvo disposição em contrário expressa no ato de instituição ou no estatuto, ou ainda na decisão 
judicial de extinção. 
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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.2  

 

Atente-se o consulente sobre o imperativo de inclusão no 

Termo de Ajustamento de Conduta da cláusula penal, como forma de 

conferir maior poder coercitivo ao dever de adimplemento da 
obrigação principal. 

 

Sugere-se que, anteriormente à firma do Termo de 

Ajustamento de Conduta, a Promotoria consulente averigue sobre a 

natureza jurídica da Agremiação União Esportiva de Maringá e a 
respeito da formação de seu corpo de dirigentes. A identificação dos 

dirigentes da empresa mantenedora da Fundação Lado Avesso, a M.A. 

Falleiro & Cia Ltda mostra-se igualmente desejável. 

 

Se constatado que existe correspondência entre os 
dirigentes dessas entidades, eles poderão ser incluídos no pólo 
passivo do Termo de Ajustamento de Conduta, ligados por vínculo 
                                                
2 Explica-se no parecer 01/2012: “O termo inicial da prescrição devecoincidir 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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de solidariedade. O laço de solidariedade é explicado pela confusão 

patrimonial entre as entidades, que permitiu o repasse indiscriminado 

de valores entre elas. 

 

Aconselha-se que, caso seja do interesse da Promotoria 

subscrever Termo de Ajustamento de Conduta diante também da 

Agremiação União Esportiva de Maringá e da empresa M.A. Falleiro & 

Cia Ltda. para ocuparem o papel de devedores solidários, elas deverão 

ser cientificadas dos riscos e das consequências antes de emitir sua 

concordância para assinar o TAC. 

 

Não obstante, é dispensável a assinatura de Termo de 

Ajustamento de Conduta perante a Agremiação União Esportiva de 

Maringá e a M.A. Falleiro & Cia Ltda, uma vez que a Fundação Lado 

Avesso demonstrou interesse em adimplir os valores por si mesma. 

 

Insta aconselhar a inserção de cláusula que preveja o 

protesto do TAC em caso de descumprimento das obrigações 

estipuladas. Conforme posicionamento já consolidado pelo Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina3, a Lei n° 9.492/97 não traz em seu artigo 1° 

um rol taxativo dos documentos passíveis de protesto, fazendo 

referência somente a “títulos e outros documentos de dívida”. 

 

Desta forma, é imposto mais um elemento que 

constrange o devedor da obrigação a adimplir as prestações previstas no 

Termo de Ajustamento de Conduta. Como efeito colateral, é robustecida 

a possibilidade de resolução do conflito, se descumpridas as cláusulas 

de pagamento, no âmbito extrajudicial. 

 

                                                
3 Disponível em: http://cgj.tjsc.jus.br/consultas/provcirc/circular/a2014/c20140127.pdf 
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Por fim, alerta-se a Promotoria consulente para que, 
no futuro, não autorize a instituição de novas fundações sem que a 
integralização de seu capital tenha se dado de maneira completa ou 
sem que exista um plano concreto e exigível para que a 
integralização ocorra futuramente. 

 

Por fim, cumpre assinalar que a extinção da fundação 

importará na transferência de seu patrimônio para outra fundação – 

sobre a qual já se exerça velamento – ou para uma associação, que a 

partir de então deverá se submeter ao velamento ministerial para fins 

de proteção dos interesses sociais. 

  

3. Desta feita, considerando o questionamento elaborado 

pelo consulente acerca da viabilidade do parcelamento dos valores a 

serem ressarcidos pela Fundação Lado Avesso, conclui-se: 

 

a) que o Termo de Ajustamento de Conduta é 
instrumento viável para impor o pagamento parcelado da quantia a 
ser ressarcida; 

 

b) que dentro da quantia a ser ressarcida, não deve ser 
incluído o montante referente à integralização da fundação, pois ele 

deixará de servir às finalidades da entidade frente a sua iminente 

extinção; 

 
c) que os valores a serem pagos deverão ser 

organizados em planilha que discrimine os exercícios financeiros a que 

fazem referência; 
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d) que a inserção de cláusula penal no Termo de 
Ajustamento de Conduta é de fundamental importância; que poderá 
ser pactuado o TAC também perante a empresa mantenedora da 
fundação e a entidade para os quais foram destinados repasses não 
autorizados, caso evidenciada a mesma composição do corpo de 
dirigentes dessas organizações; que a cláusula que determina o 
protesto do Termo poderá ser incorporada, conforme interesse do 
consulente; 

 

e) que, no que se refere à dissolução da fundação, seu 
patrimônio será destinado a outra fundação, sobre a qual o 
Ministério Público já exerça velamento, ou a uma associação, que 
passará a ser objeto do velamento ministerial por conta da 
transferência de bens; 

 
f) que a autorização para a instituição de novas 

fundações somente seja emitida quando integralizado de forma 
completa o seu capital ou se previsto um plano exigível e concreto 
de uma integralização na forma parcelada. 

 

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. 

 

Persistindo quaisquer dúvidas, poderá o solicitante 

encaminhar novos questionamentos – tanto via e-mail, quanto por meio 

de procedimento formal.  

 

 

 



 
 
 

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 
 

 

Curitiba, 1° de outubro de 2014. 

 
 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 

Amanda Maria Ferreira dos Santos 
Estagiária de Pós Graduação em Direito 

 


