
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA 
DE SALVADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do(a) 
Promotor(a) de Justiça infrafirmado(a), titular da .....Promotoria de Justiça de Fundações da 
Comarca de Salvador, no exercício das atribuições previstas nos arts. 66 e 69 do Código Civil e 
1.204 do Código de Processo Civil, vem perante Vossa Excelência propor AÇÃO ORDINÁRIA DE 
EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO, passando a expor e requerer o seguinte: 
 
1. DOS FATOS 
 
 A Fundação Xis, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída por 
.......................................................... em ......../......../............, com as finalidades estampadas no art. 
.....  do seu estatuto, conforme anexa escritura pública, registrada no Cartório do ..... Ofício de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Salvador, sob o nº ......... no Livro ......, fls. 
.........,  foi instituída por meio da dotação especial de .............................................. . 
 
 Não obstante a existência formal, de direito, a Fundação jamais entrou em efetivo 
funcionamento (ou funcionou regularmente até ........./......../..........., conforme constatado mediante 
inspeção in loco efetuada pela Promotoria de Justiça). 
 
 A referida Fundação, além de não (mais) funcionar, jamais prestou contas de suas atividades 
ao Ministério público (ou prestou contas ao Ministério Público somente até o exercício de .............).
  
 
 Por oportuno, saliente-se que as todas iniciativas desta Promotoria de Justiça visando à 
extinção administrativa da Entidade não obtiveram o esperado sucesso, haja vista que o(a) 
representante legal da Fundação, Sr. (a) ...................................................................................., 
sequer se dignou a responder os ofícios enviados pela Promotoria de Justiça. 
 
 Acrescente-se que a manutenção ou funcionamento da Fundação Xis é impossível, quer por 
falta de recursos materiais, quer por falta de órgãos de administração. Na verdade, ela está acéfala e 
inativa. 
 
2. DOS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS 
 
 Antônio Cláudio da Costa Machado (A Intervenção do Ministério Público no Processo Civil 
Brasileiro, 1998, p. 269/276) ressalta a importância a importância do art. 66 do Código Civil, que 



garante o velamento das fundações pelo órgão do Ministério Público, afirmando que dele decorrem 
para o Parquet as atribuições administrativas, a legitimação ad causam e a legitimação interventiva. 
 
 Para esse autor, o velamento das fundações de direito privado pelo órgão ministerial se 
justifica “por causa da repercussão social dos objetivos estabelecidos pelo instituidor da fundação, 
o que imediatamente implica a necessidade de que o próprio Estado zele por sua constituição 
formal e administração”. Ele reconhece haver “um interesse indisponível envolvido na 
constituição, administração e alcance dos fins fundacionais, razão por que o estado, pelo 
Ministério Público, é convocado para participar efetivamente dessas três atividades” (op. cit., pp. 
269/270). 
 
 E por que os interesses envolvidos com a atuação fundacional são indisponíveis? Antônio 
Cláudio da Costa Machado aponta dois motivos: pela forma de instituição da fundação e pela 
qualidade jurídica dos bens que a encarnam. 
 
 Observando-se as formas de constituição de uma fundação – por escritura pública ou 
testamento – e essa última em particular, ver-se-á que “ a realização da vontade manifestada pelo 
de cujus por via de testamento corresponde a um interesse que extrapola subjetivamente aos dos 
diretamente beneficiados, importando sobremaneira ao próprio Estado por sua exarcebada 
relevância social” (op. cit., p.270). 
 
 Além disso, os bens integrantes do patrimônio de uma fundação “recebem da ordem 
jurídica o atributo da indisponibilidade, se bem que relativa”.  E isto ocorre porque uma fundação 
“não contém um patrimônio, mas é um patrimônio personalizado indisponível a serviço de um 
escopo qualquer” (op. Cit., pp. 271/2). 
 
 Ainda sendo Antônio Cláudio da Costa Machado, o velamento das fundações, previsto no 
art. 66 do Código Civil, que para ele “significa fiscalizar efetiva e completamente, isto é, sob todos 
os aspectos, a vida desta pessoa jurídica”, de que decorre um conjunto de atribuições 
administrativas e judiciais para o Ministério Público, só se viabiliza porque o próprio dispositivo 
citado confere ao órgão fiscalizador, simultaneamente, “ os remédios processuais adequados à 
realização judicial de suas pretensões” (op. cit., p. 275). 
 
 E justifica: “A legitimação ativa ad causam, portanto, resulta diretamente desta regra 
genérica do art. 66 do Código Civil, que, do contrário, não teria nenhuma eficácia concreta. 
Destarte, no poder-fim de velar pelas fundações encontra-se o poder-meio de promover todas as 
medidas judiciais cabíveis a bem da administração e dos escopos fundacionais “ (op. cit., p. 275) 
 
 Por uma razão lógica, os motivos que justificam a propositura de ações pelo órgão do 
Parquet  servem igualmente para fundamentar a intervenção do mesmo órgão no processo  de que 
participe uma fundação: “se o Ministério Público zela acionando, é evidente que deverá, da mesma 
forma, zelar intervindo, para que os interesses indisponíveis inerentemente envolvidos” com uma 
fundação “não fiquem comprometidos pela ineficiente atividade de seus representantes” (op. cit., 
p. 276). 
 
 Por conseguinte, a legitimidade do Ministério Público para o velamento ou fiscalização das 
fundações decorre da lei, haja vista que o art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbe ao 
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. Em consonância com esse dispositivo constitucional, a Constituição do 
Estado da Bahia, no seu artigo 138, inciso VII, estatui que compete ao Ministério público fiscalizar 
as fundações, e o art. 92, inciso XIV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia – 
Lei Complementar nº 11/96, explicita a missão institucional de “fiscalizar e inspecionar as 



fundações privadas” , o que vem reiterando no art. 267, inciso XXII. 
 Além do citado art. 66 do Código Civil, o art. 69 do mesmo Código prevê que se a 
finalidade a que visa a fundação tornar-se “ilícita, impossível ou inútil”, ou se o prazo da existência 
dessa entidade estiver vencido, o órgão do Ministério Público estará legitimado a promover-lhe a 
extinção judicialmente. Também o art. 1.204 do Código de Processo Civil atribui ao Ministério 
Público legitimidade para promover a extinção da fundação quando: I – se tornar o seu objeto; II – 
for impossível a sua manutenção ou III – se vencer o prazo de sua existência. 
 
 Quando a administração da fundação – titular do direito – por ação ou omissão, gera 
situações que confrontam com a lei, com a vontade do instituidor ou com o próprio estatuto da 
entidade, ou ofendem o interesse público, o legislador conferiu ao Ministério Público a legitimidade 
– como substituto processual – para suscitar ação judicial em resguardo dos interesses do 
patrimônio personalizado. 
 
 Assim sendo, visto que uma Fundação é um patrimônio personalizado, a serviço de uma 
comunidade – protegido com especial atenção pelo Estado – que distinguiu o Ministério público 
com a função de velar pelas fundações, torna-se indiscutível a legitimidade ativa e o interesse de 
agir desta Promotoria de Justiça, quando, conforme é o caso presente, o patrimônio da Fundação 
Xis, por atos ou omissões de seus administradores, se encontra desviado dos objetivos do 
instituidor, ou quando se tornou impossível a própria existência da entidade. 
 
3. DO PEDIDO 
 
 Em face do exposto e pela prova documental anexada, com base nos arts. 66, caput, e 69 do 
Código Civil, combinado com o art. 1.204, inciso II, do Código de Processo Civil, este órgão do 
Ministério Público requer a V. Exa. que 
 
DE IMEDIATO: 
 
             que este Juízo determine a notificação 
 

1. do Sr. Oficial do cartório do >>> Ofício de registros Públicos de Imóveis, situado na 
rua....., nº...., nesta Capital, para não proceder, sem ordem judicial, qualquer 
alteração nos registros do imóvel de propriedade da Fundação Xis; 

2. do Sr. Oficial do Cartório do ..... Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para 
se abster de registrar a extinção da Fundação Xis, enquanto não for resolvida a 
presente ação. 

 
EM SEGUIDA: 
 

1. seja determinda a citação pelo correio da fundação Xis, na pessoa de seu(ua) 
representante legal, Sr. (a)............, na rua.........., bairro............., nesta Capital, para 
os termos da presente ação, cominando-se-lhe as penas de confissão e revelia, caso 
não apresente contestação no prazo legal; 

2. seja o(a) Sr.(a)................, na condição de representante legal da fundação Xis, 
compelido(a) a apresentar a este Juízo todos os livros, relatórios de atividades, 
balancetes e demais demonstrações contábeis, assim como as Atas concernentes às 
atividades da Fundação, e a depositar em Juízo todos os bens pertencentes à 
Entidade, ou valores equivalentes; 

3. seja declarada extinta a Fundação Xis, determinando a averbação da sentença no 
respectivo Cartório de Registro de Pessoas  Jurídicas; 

4. seja o patrimônio da Fundação destinado à entidade indicada no art. ..... do estatuto 



que segue anexo. 
 Requer, finalmente, a intimação do Ministério Público para todos os atos do processo e o 
direito de produzir toda a espécie de prova, especialmente, o depoimento pessoal da representante 
legal da Ré, inspeção em livros, documentos, relatórios e atas da fundação, além da ouvida de 
testemunhas e realização de perícias. 
      

Atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 
      

P. Deferimento. 
Salvador, 04 de julho de 2006. 
 
 
LUIZ EUGÊNIO FONSECA MIRANDA 
       Promotor de Justiça de Fundações 
      


