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CONSULTA Nº. 025/2014 – CAOP Fundações. 
OBJETO: Fundação de direito privado – Exploração de serviços de 

radiodifusão educativa – Emissoras existentes em dois municípios 

paranaenses, sendo um deles a sede da fundação - Dúvida quanto à 

possibilidade de cisão parcial do patrimônio da fundação, para criação 

de outra de outra entidade com a mesma natureza jurídica – Em tese, 

possibilidade – Todavia, competência do Ministério das Comunicações 

para exarar decisão definitiva sobre a transferência de outorga para 

exploração de serviços de radiodifusão educativa por outra entidade. 

INTERESSADA: Promotoria de Justiça de Wenceslau Braz. 

 

 CONSULTA N.º 25/2014: 

   
1. Cuida-se de consulta formulada por meio de contato 

telefônico pelo d. Promotor de Justiça Joel Carlos Beffa, titular da 

Promotoria de Justiça da Comarca de Wenceslau Braz/PR. 

 

O consulente narrou que aquela Comarca é a sede da 

Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, entidade que explora os 

serviços de radiodifusão referentes a rádios educativas distintas, uma 

existente nos Município de Wenceslau Braz/PR e outra no Município de 

Ibaiti/PR. 

 

 Discorreu-se que alguns componentes do quadro diretivo da 

sobredita Fundação apresentaram ao Parquet dúvida referente a 

eventual possibilidade de se destinar parte do patrimônio fundacional a 

uma nova fundação, a qual teria sede na Comarca de Ibaiti e que seria 
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nova entidade criada pela Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, a 

fim de se explorar localmente os serviços de radiodifusão  concernentes 

à rádio educativa situada no Município de Ibaiti. Ademais, o Promotor 

relatou que os interessados justificaram que o principal escopo desse 

processo residiria na suposta redução de custos para a Fundação, eis 

que em Ibaiti haveria pessoa disposta a prestar serviços de 

contabilidade à emissora local, a título gratuito. 

 

Devido à provocação levada ao Ministério Público pela 

Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, o Promotor de Justiça 

indagou o Centro de Apoio sobre a possibilidade de haver alteração 
estatutária que disponha sobre a cisão do patrimônio da entidade 
com vistas à criação de nova fundação no Município de Ibaiti, a 
qual seria criada pela própria Fundação e seria a nova mantenedora 
da rádio lá existente. 

 

A Promotoria de Justiça encaminhou ao Centro de Apoio, via 

e-mail, cópias de documentos concernentes à Fundação Educacional 

Dom Pedro Felipak, dentre os quais importa destacar: Escritura Pública 

de Constituição da Fundação; Escritura Pública de Alteração da 

Fundação; Ata nº 115 da Assembleia Extraordinária da Fundação; 

Estatuto da Fundação, com alterações consolidadas até 26.04.2008; 

Certidão de Registro do Estatuto em Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 

 

A Assessoria Jurídica do Centro de Apoio deparou-se com a 

necessidade de reunir informações hábeis a desenhar o hodierno 

panorama financeiro da Fundação, com o intuito de se propiciar melhor 

exame do caso concreto.  
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Em contato com a Sra. Rossane C. F. dos Santos, Oficial da 

Promotoria de Justiça de Wenceslau Braz, soube-se que atualmente as 

prestações de contas da Fundação Educacional Dom Pedro Felipak 

encontram-se sob a análise da 12ª Unidade Regional de Apoio Técnico 

Especializado - URATE. 

 

Diante da pendência das conclusões do setor de auditoria, o 

Auditor Mário A. J. Zamataro, lotado nesta unidade ministerial, emitiu 

análise parcial das prestações de contas no Relatório de Auditoria n.º 

027/14, cujo conteúdo segue anexo ao presente parecer, em caráter de 
importante complementação a este, mormente no que tange às 
sugestões ofertadas. Previne-se, de antemão, que o teor do aludido 

relatório não substitui ou exclui a análise técnica definitiva, a qual é 

atribuição da 12ª URATE. 

 

É o que cumpria relatar. Passa-se à manifestação. 
 
2. Da análise dos documentos enviados pela Promotoria de 

Justiça de Wenceslau Braz, constatou-se que a Fundação Educacional 

Dom Pedro Felipak é fundação com natureza jurídica de direito privado, 

com sede no Município de Wenceslau Braz, instituída no ano de 1.973 

pela Mitra Diocesana de Jacarezinho. 

 

Segundo o artigo 2º do Estatuto da Fundação, as emissoras 

cujos serviços são explorados por ela denominam-se, respectivamente: 

Rádio Educadora de Wenceslau Braz – AM, Rádio Educadora de 

Wenceslau Braz – FM, e Rádio Educadora de Ibaiti – AM. 
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Já exposto no tópico anterior que a consulta versa sobre a 
possibilidade de cisão do patrimônio da Fundação Educacional Dom 
Pedro Felipak, para que esta crie fundação com sede no Município 
de Ibaiti, sendo que a nova entidade passaria a explorar os serviços 
de radiodifusão concernentes à Rádio Educadora de Ibaiti. 

 

Com o afã de se responder às indagações formuladas de modo 

sistematizado, em primeiro momento será realizada análise voltada 
ao estudo do exame jurídico do instituto da cisão, no que alude às 
fundações de direito privado.  

 

Cumpre abordar, em passo posterior, aspecto subjacente que 

diz respeito à eventual possibilidade de transferência direta da 
outorga para a execução dos serviços de radiodifusão com 
finalidade exclusivamente educativa para que outra entidade passe 
a executar o serviço em comento. 

 

Ademais, haja vista a captação de aspectos merecedores de 

atenção ministerial para além da dúvida apresentada, em etapa 

derradeira será conferido enfoque a esses outros elementos. 

 

Registra-se, antecipadamente, 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 
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livre convencimento no exercício das atribuições que lhes são 

destinadas. 

 

2.1. A cisão tem seu nascedouro na Lei das Sociedades 

Anônimas (Lei n.º 6.404/1976), legislação que prevê no caput do seu 

artigo 229 a definição jurídica daquele instituto: 

 
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere 
parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, 
constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a 
companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou 
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. 

 

Em sua célebre obra, José Eduardo SABO PAES discorreu 

sobre a cisão, especificamente no que tange à aplicação analógica do 
instituto na esfera do Terceiro Setor, trazendo a seguinte evocação do 

tema: 

 
Inovação introduzida pela Lei das Sociedades Anônimas, a cisão é 
largamente utilizada para o desenvolvimento das instituições com 
ou sem fins lucrativos, especialmente aquelas que estão em franca 
expansão e que precisam descentralizar sua gestão para manter seu 
ritmo de crescimento. 
Cisão aplicada analogicamente ao Terceiro Setor é o 
procedimento pelo qual o patrimônio de uma instituição é 
dividida em duas ou mais partes, para a constituição de nova ou 
novas entidades ou para integrar o patrimônio de sociedade 
(entidade) já existente.1 [Destacou-se] 
 

Com o olhar atento ao dispositivo legal supracitado, 

representantes da doutrina especializada em direito empresarial 

                                                        
1 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. 464/465. 
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sustentam que há duas espécies de cisão, a total e a parcial. Tal é o 

entendimento adotado por SABO PAES, que trouxe a lume a distinção 

conceitual apresentada por Amador PAES DE ALMEIDA: 

 
Amador Paes de Almeida salienta que “da interpretação do 
dispositivo [caput do art. 229, supra] resulta clara e inquestionável a 
existência de duas espécies de cisão: 
a) total, que ocorre quando há versão, isto é, transferência de 
todo o patrimônio da sociedade cindida; 
b) parcial, quando da divisão do patrimônio só uma parte é 
destinada a outra ou outras sociedades, permanecendo parcela 
em mãos da sociedade cindida”. 
Na primeira hipótese, a sociedade cindida se extingue. Na 
segunda, ao revés, conquanto cindido, separado o seu 
patrimônio, subsiste, uma vez que conserva parte desse mesmo 
patrimônio.  
Seja em qualquer das modalidades ou formas de cisão, esta 
ocasionará a sucessão jurídica de direitos e obrigações, ou seja, 
transferência parcial do patrimônio, bem como das 
operações/atividades vinculadas a esta parte cindida. Leia-se o § 1.º 
do art. 229 abaixo transcrito: 
§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que 
absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a 
esta nos direitos e obrigações [grifos no original] relacionados no 
ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que 
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão 
a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos 
direitos e obrigações não relacionados.2 [Destacou-se] 
 

 
Ao se reconstituir o caso concreto, observa-se que este se 

amoldaria, prima facie, à hipótese de cisão parcial do patrimônio 
de fundação, eis que apenas parcela do patrimônio da Fundação 
Educacional Dom Pedro Felipak seria destinada à nova entidade, 
sem que isso redundasse na extinção da interessada. 

 
A fim de se estabelecer um liame com a situação fática em 

tela, mostra-se oportuno apresentar as linhas mestras de SABO PAES 

                                                        
2 PAES DE ALMEIDA, apud SABO PAES, op. cit. p. 464.  
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acerca dos requisitos da cisão parcial de fundação privada, a seguir 

traçadas: 

 
A cisão parcial se revela possível porque ela não implica a 
extinção da pessoa jurídica. No entanto, deve-se ressalvar que, em 
razão da natureza jurídica dessas entidades (fundações e associações 
civis sem fins lucrativos), alguns requisitos devem ser observados 
para a concretização da cisão, quais sejam: previsão no ato 
constitutivo – escritura de constituição nas fundações ou 
estatuto nas demais entidades; que a entidade beneficiária do 
patrimônio transferido (resultante da cisão) seja uma entidade 
sem fins lucrativos, podendo ou não ter fins congêneres, de 
acordo com a previsão no ato de constituição; e, ainda, no caso 
específico das fundações, que haja aprovação do Ministério 
Público e, se houve transferência de bens imóveis, autorização 
judicial.3 [Destacou-se] 

 

Consoante a exposição transcrita, três são os requisitos 

concorrentes para que se permita a cisão parcial do patrimônio de 

fundação. Detalha-se. 

 

Em relação ao primeiro requisito - previsão no ato 
constitutivo –, o estudo do direito alusivo ao terceiro setor permite a 

conclusão de que essa exigência defendida pela doutrina tenha 

fundamento no dever de preservação da vontade do instituidor da 
fundação. 

 

Neste ponto, com a devida vênia, ousa-se discordar do 

entendimento defendido por SABO PAES quanto à necessidade de 

previsão da cisão no ato constitutivo.  

 

Considera-se aqui que se a escritura pública de constituição 

for omissa quanto à possibilidade de cisão patrimonial, é razoável que 

                                                        
3 SABO PAES, op. cit. p. 465. 
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se opere flexibilização no sentido de que haja o suprimento, de acordo 

com as particularidades do caso concreto.  

 

No tocante à Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, salvo 

melhor juízo, entende-se pela possibilidade de que eventual lacuna 
seja suprida em sede de deliberação de alteração estatutária, uma 
vez que a cisão parcial preservaria de forma inequívoca o interesse 
da Mitra Diocesana de Jacarezinho - que é a instituidora da referida 
entidade -, pois finalidades congêneres seriam desenvolvidas pela 
nova fundação, em franca sintonia com os desígnios que inspiraram 
a criação da entidade pré-existente. 

 

Quanto ao requisito de que a entidade beneficiária do 

patrimônio transferido seja uma entidade sem fins lucrativos, 
podendo ou não ter fins congêneres, em princípio, a informação 

transmitida ao Promotor de Justiça oficiante foi no sentido de que há 

interesse de que seja criada uma fundação com similitude de objeto e 

fins fundacionais. A correspondência dessa informação com a realidade 

fática poderá ser apreciada em momento oportuno pelo Parquet, quando 

do acompanhamento formal da possível criação da nova entidade.  

 
Por sua vez, é indispensável a aprovação do procedimento 

de cisão parcial pelo Ministério Público, incumbindo ao órgão, 
inclusive, atentar-se quanto à eventual transferência de bens 
imóveis, porquanto deva isto passar sob o crivo judicial. 

 

Visualizadas as condições para que seja possível a cisão 

parcial, SABO PAES enumera as etapas para que esta se concretize, as 
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quais são acolhidas no bojo deste parecer como sugestões teóricas 
ao consulente: 

 
1.º realização de reunião conjunta dos órgãos administrativo e 
deliberativo dos órgãos da fundação para que seja definida a 
entidade (ou entidades) que irá receber parcela do patrimônio da 
fundação, bem como a definição do patrimônio, bem como a 
definição do patrimônio a ser transferido, individualmente; 
2.º após a elaboração da ata, deverá ela ser submetida à 
aprovação do órgão do Ministério Público para análise e 
aprovação do seu registro; 
3.º se houver bens imóveis a serem transferidos, há a 
necessidade de pedir autorização judicial, tendo em vista a 
vinculação desses bens aos fins da fundação cindida. 
Após o registro da ata e a autorização judicial, se for o caso, 
poder-se-á dar início às providências contábeis e tributárias da 
cisão, que, em síntese, são as seguintes: 
1.ª criação de uma conta contábil transitória (entidade X c/cisão 
parcial), tanto na fundação cindida como na pessoa jurídica 
resultante da cisão, para que se realizem a transferência e o 
recebimento contábil do patrimônio de uma pessoa jurídica para 
a outra; 
2.º levantamento de balanço patrimonial após a operação; 
3º observação do disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei n.º 
9.532/1997, que determina que a transferência de bens e 
direitos do patrimônio do patrimônio das entidades isentas para 
o patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de cisão, 
deverá ser efetuada pelo valor de sua aquisição ou pelo valor 
atribuído, no caso de doação.4 [Destacou-se] 

 

 Além disso, retomam-se as percucientes lições de SABO PAES 

quanto à legislação aplicável à criação de nova entidade assistencial 
a partir da cisão a ser empreendida, bem como em relação aos 

efeitos decorrentes deste procedimento: 

 
Portanto, a cisão é reconhecidamente forma de sucessão entre 
pessoas jurídicas capazes de conservar direitos e obrigações, 
com destaque para os efeitos sobre a conservação do histórico 
social da cindida na nova entidade gerada e, portanto, 
manutenção da certificação de entidade beneficente de 
assistência social e seus efeitos sobre a imunidade tributária. 
Este, inclusive, é o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STH, para quem a “cisão é uma forma sem onerosidade 

                                                        
4 SABO PAES, op. cit.p. 465. 
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de sucessão entre pessoas jurídicas, em que o patrimônio da 
sucedida ou cindida é vertido, total ou parcialmente, para uma ou 
mais sucessoras, sem contraprestação destas para aquela”. 
[...] 
Fato novo e de relevo é o estudo da possibilidade jurídica da criação 
de nova entidade assistencial lato senso a partir de uma cisão. 
Neste aspecto, ab initio, deve-se trazer à baila primeiro que o artigo 
2.033 do atual Código Civil esclarece que, salvo o disposto em 
lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas 
jurídicas referidas no seu art. 44, bem como a sua 
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se pelas suas 
próprias disposições. 
[...] 
O art. 2.033 do Código Civil, já mencionado, é muito claro ao 
afirmar que, “SALVO O DISPOSTO EM LEI ESPECIAL, as 
modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas 
referidas no art. 44, bem como a sua transformação, 
incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este 
Código”. 
Ora, se não há mais nada disposto em lei especial, no âmbito do 
Terceiro Setor, que regulamenta a cisão, prevalecem os 
dispositivos do Código Civil. Resta, portanto, elencar o (...) 
regramento para a cisão (...) a Lei n.º 12.101, e 27.11.2009, art. 
2.033 do Código Civil, Capítulo X, do Código Civil, disposições da Lei 
n.º 6.404/1976, mais especificamente art. 229. 
Cabe salientar, ao fim, que a própria Receita Federal do Brasil já 
reconheceu o procedimento de cisão e seus efeitos, entendendo que 
“não perde sua imunidade a Entidade Beneficente de Assistência 
Social (Ebas) que se desmembra em outra Ebas com objetivo 
institucional entre os previstos no Estatuto da Ebas Originária”.5 

 

Nesse diapasão, em face da ausência de lei especial que 
discipline o procedimento de cisão referente às fundações, sem 
laivo de dúvida que - para que se perfectibilize juridicamente a 
cisão intentada pela Fundação Educacional Dom Pedro Felipak -, 
deverão ser observadas as regras do Código Civil que tratam da 
instituição e velamento de fundações, bem como as disposições 
contidas na Resolução n.º 2.434/2002, da Procuradoria-Geral de 
Justiça do Estado do Paraná.  

 

                                                        
5 SABO PAES, op. cit. p. 465/468. 
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Realizada essa advertência, considera-se producente que a 
Promotoria de Justiça de Fundações e Terceiro Setor da Comarca 
de Ibaiti seja desde logo informada quanto a eventual procedimento 
de cisão que se inicie perante a Promotoria de Justiça de 
Wenceslau Braz, haja vista que exsurgiria a atribuição da primeira 
no tocante ao procedimento de criação da entidade que se pretende 
instituir na Comarca de Ibaiti, bem como em relação ao velamento 
da nova fundação, se acaso autorizada seja. 

 
 
2.2. Considerado o tópico antecedente, formou-se a 

conclusão inaugural de que, em tese, seria possível a cisão parcial 
do patrimônio da Fundação Educacional Dom Pedro Felipak, a fim 
de que se constitua nova fundação, em comarca diversa da sede 
daquela, observados os requisitos traçados e as etapas sugeridas. 

 

No presente tópico, serão tecidas considerações referentes 
à transferência da outorga para execução dos serviços de 
radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa, nos moldes 
aventados pela Fundação interessada. 

 

O tema foi tratado com clareza e objetividade no portal do 

Ministério das Comunicações, órgão competente no que diz respeito à 

concessão dos serviços de radiodifusão lato sensu. 

 

Em prestígio à brevidade, apresentam-se as elucidações 

expostas pelo Ministério das Comunicações6, aquelas consideradas 

                                                        
6 Todas as informações utilizadas estão disponíveis em 
<http://comunicacoes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-
frequentes/category/493-espaco-do-radiodifusor#subcat499>. Acesso em 07.11.2014. 
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pertinentes à satisfação de eventuais indagações que o caso concreto 

comportaria: 

 
“O que é transferência direta da outorga para execução dos serviços de 
radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa?  

É a transferência da outorga conferida a um ente competente (cedente) para executar 
este serviço (art. 14 do Decreto-Lei nº 236/1967) para outro ente competente para 
executar o serviço em questão (cessionária), mediante prévia anuência do Ministério 
das Comunicações. 

 
A partir de qual prazo a cessionária é considerada outorgada para execução do 
serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa?  

Após a publicação do ato de transferência direta no Diário Oficial da União. 

Por quanto tempo a cessionária poderá executar o serviço de radiodifusão com 
finalidade exclusivamente educativa?  

Pelo restante do prazo da outorga concedido à cedente. 

 
A quem deverá ser dirigido o requerimento de transferência direta da entidade 
detentora de outorga para execução do serviço de radiodifusão com finalidade 
exclusivamente educativa?  

Ao Ministro de Estado das Comunicações, mediante requerimento formulado pela 
entidade detentora da outorga e pela entidade a qual será conferida a outorga. 

 
A transferência direta da entidade detentora de outorga para execução do serviço 
de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa poderá ser realizada a 
qualquer momento?  

Não. Somente poderá ser autorizada após 5 (cinco) anos da data de expedição do 
certificado de licença definitiva para o funcionamento da estação. 

 
Qual a documentação instrutória para a autorização da transferência direta da 
entidade detentora de outorga para execução do serviço de radiodifusão com 
finalidade exclusivamente educativa?  

- Requerimento dirigido ao Ministério das Comunicações solicitando a transferência, 
formulado pela detentora da concessão ou permissão, assinado pelo(s) 

                                                                                                                                                                   
 



 
 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
 

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

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR   

__________________________________________________________________________13 
Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 

 

representante(s) legal(is), cujas atribuições estejam estabelecidas no estatuto social da 
fundação. 

Em relação à entidade cedente: 

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

- Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo à sede 
da entidade; 

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo à sede 
da entidade; 

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS; 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal da sede da entidade, ou outra 
equivalente na forma da lei; 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da entidade, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

- Verificar a regularidade em relação ao FISTEL. Se houver débito, comunicar aos 
novos pretensos administradores/diretores/gerentes ou procuradores com poderes de 
gerência a situação constatada, sendo que, a análise do pleito formulado e eventuais 
pedidos não poderão ter prosseguimento até a sua correspondente quitação. 

Em relação à cessionária: 

- Atos constitutivos e suas alterações, devidamente registrados ou arquivados na 
repartição competente, constando dentre seus objetivos a execução de serviço de 
radiodifusão (art. 15, § 1º, letra "a", do RSR, com a redação do Decreto nº 2.108, de 
24/12/96); 

- Quando se tratar de Fundação: cópia da Ata de Assembleia Geral que elegeu a 
diretoria, devidamente registrada e o comprovante de aprovação do estatuto social pelo 
Ministério Público; 

- Comprovante de que obteve o assentimento prévio do órgão próprio se a localidade 
estiver situada na Faixa de Fronteira. (art. 15, § 1º, letra "b", do RSR, com a redação 
do Decreto nº 2.108/96); 
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- Declaração firmada pelo representante legal da cessionária de que a entidade não 
possui autorização para executar o mesmo tipo de serviço, na localidade objeto da 
concessão ou permissão e que, caso venha a ser contemplada com a outorga, não 
excederá os limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 
1967. (art. 15, § 1º, letra "c", item 1, do RSR, com a redação do Decreto nº 2.108/96); 

- Declaração firmada pelo representante legal da cessionária de que nenhum sócio 
integra o quadro social de outra entidade executante do mesmo tipo de serviço de 
radiodifusão, na localidade objeto da concessão ou permissão, nem de outras 
empresas de radiodifusão, em municípios diversos, em excesso aos limites fixados no 
art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967. (art. 15, § 1°, letra "c", item 
2, do RSR, com a redação do Decreto nº 2.108/96); 

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. (art. 15, § 
2º, letra "a", do RSR, com a redação do Decreto nº 2.108/96); 

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. (art. 15, § 3º, 
letra "a", do RSR, com a redação do Decreto nº 2.108/96); 

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, ou municipal, se houver, 
relativo à sede da entidade (art. 15, § 3º, letra "b", do RSR, com a redação do Decreto 
nº 2.108/96); 

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS. (art. 15, § 3º,letra "c", do RSR, com a redação do Decreto nº 
2.108/96); 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal da sede da entidade, ou outra 
equivalente, na forma da lei (art. 15, § 3º, letra "d", do RSR, com a redação do Decreto 
nº 2.108/96); 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da entidade, ou outra 
equivalente, na forma da lei (art. 15, § 3º, letra "d", do RSR, com a redação do Decreto 
nº 2.108/96); 

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade, ou outra 
equivalente, na forma da lei (art. 15, § 3º, letra "d", do RSR, com a redação do Decreto 
nº 2.108/96); 

Em relação aos diretores: 

- Prova da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, feita 
mediante certidão de nascimento ou casamento, certificado de reservista, título de 
eleitor, carteira profissional ou de identidade, ou comprovante de naturalização ou de 
reconhecimento de igualdade de direitos civis, para os portugueses. (art. 15, § 5º, letra 
"a", do RSR, com a redação do Dec. nº 2.108/96); 
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- Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis (Justiça Comum e Justiça Federal) dos 
locais de residência nos últimos cinco anos, bem assim das localidades onde exerçam, 
ou hajam exercido, no mesmo período, atividades econômicas (art. 15, §5º, letra "b", 
do RSR, com a redação do Dec. nº 2.108/96); 

- Certidão dos Cartórios Distribuidores Criminais (Justiça Comum e Justiça Federal) 
dos locais de residência nos últimos cinco anos, bem assim das localidades onde 
exerçam, ou hajam exercido, no mesmo período, atividades econômicas (art. 15, § 5º, 
letra "b", do RSR, com a redação do Dec. nº 2.108/96); 

- Certidão dos Cartórios de Protesto e de Títulos dos locais de residência nos últimos 
cinco anos, bem assim das localidades onde exerçam, ou hajam exercido, no mesmo 
período, atividades econômicas (art. 15, § 5º, letra "b", do RSR, com a redação do Dec. 
nº 2.108/96). 

- Prova do cumprimento das obrigações eleitorais, mediante documento fornecido pela 
Justiça Eleitoral. (art. 15, § 5º, letra "c", do RSR, com a redação do Dec. nº 2.108/96); 

- Declaração de que não participa da direção de outra executante do mesmo tipo de 
serviço de radiodifusão, na localidade objeto da concessão ou permissão, nem de 
outras entidades de radiodifusão, em municípios diversos, em excesso aos limites 
fixados no art. 12 do Decreto-Lei nº 236/67. (art. 15, § 5º, letra "d", item 1, do RSR, 
com a redação do Decreto nº 2.108/96); 

- Declaração de que não está no exercício de mandato eletivo que lhe assegure 
imunidade parlamentar ou de cargo ou função do qual decorra foro especial. (art. 15, § 
5º, letra "d", item 2, do RSR, com a redação do Decreto nº 2.108/96).” 

 
Considerando que o Ministério das Comunicações é o 

órgão competente para decidir sobre a transferência direta da 
outorga para a execução dos serviços de radiodifusão com 
finalidade exclusivamente educativa para que outra entidade passe 
a executar o serviço, tem-se que a resposta derradeira no tocante a 
esse particular ultrapassa as atribuições que o Ministério Público 
apresenta. 

 
Portanto, mostra-se indispensável a minuciosa análise das 

exigências legais atinentes à transferência da outorga para 
exploração dos serviços de radiodifusão - atualmente concedida à 
Fundação Educacional Dom Pedro Felipak -, no que concerne à 
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Rádio Educadora de Ibaiti, sendo necessário sinalizar essa 
advertência à Fundação. 

 
Não obstante, este Centro de Apoio acredita que se houver 

estrita fidelidade aos requisitos elencados, não prosperariam razões 

para que se entravasse a cessão pretendida. Ressalte-se, contudo, que a 

depender da decisão do Ministério das Comunicações, poderia restar 

frustrado o objetivo da Fundação. 

 
2.3. Com supedâneo nos documentos enviados pela 

Promotoria de Justiça, particular aspecto que exorbita da indagação 

que foi objetivamente construída merece a atenção do consulente, tendo 

em vista o velamento das fundações privadas que tem por atribuição. 

 

Observa-se que no Comprovante de Inscrição e de Situação 

Cadastral atualizado consta que a Fundação Educacional Dom Pedro 

Felipak tem a natureza jurídica de associação privada.  

 

Em virtude desse equívoco, revelam-se necessárias 

providências ministeriais tendentes à regularização desse dado perante 

a Receita Federal, para que passe a se indicar a natureza jurídica de 
fundação de direito privado. 

 

3. Diante dos questionamentos formulados e dos dados fornecidos a 

este Centro de Apoio Operacional, são essas, em tese, as considerações que a 

Assessoria Jurídica entende adequadas. 

 

Persistindo quaisquer dúvidas, poderá o solicitante encaminhar novos 

questionamentos – tanto via e-mail, quanto por meio de procedimento 

formalizado. 



 
 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
 

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

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR   

__________________________________________________________________________17 
Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 

 

 

Curitiba, 07 de novembro de 2014. 

 
TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 
MARIA CLARA DE ALMEIDA BARREIRA 

Assessora Jurídica 

 


