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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do 
seu Promotor de Justiça que esta subscreve, e no uso de uma dentre as suas 
atribuições legais, com arrimo nos artigos 127, "caput", 129, inciso III, da 
Constituição Federal, bem como nos artigos 62 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro; nos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil e demais 
legislações pertinentes, vem respeitosamente à presença de V. Exa. com o fim 
de propor a presente  
 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
em face da  FUNDAÇÃO BARÃO DE JEREMOABO E A SUA 
DIRETORIA, entidade de direito privado, com personalidade jurídica própria, 
inscrita no CNPJ sob o n. 13.897.103/0001-48, registrada no Cartório do 
Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Cícero Dantas/BA, 
com sede à Rua Dr. Orlando Teixeira, s/n, nesta cidade, com a citação para 
defesa sendo feita na pessoa de seu Presidente, Sr. JOÃO BATISTA DE 
ANDRADE SOUZA, brasileiro, aposentado, com endereço certo na Rua 
Francisco Andrade, n. 322, Cícero Dantas/BA, tudo pelos fatos e 
fundamentos a seguir expostos: 
 
Preliminarmente, nunca é demais lembrar que uma ação manejada pela 
Curadoria das Fundações nesta comarca deu causa à expedição de medida 
cautelar que determinou o bloqueio de quantia certa em conta bancária em nome 
do ente fundacional citado. 



DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
 

A questão da legitimidade fica por conta do seguinte julgado:  
 

"O direito do Ministério Público de exigir contas constitui ponto 
insuscetível de sérias dúvidas em face do que dispõem os arts. 26 do CC e 
653 do CPC (de 1939). Constituindo dever funcional do Ministério Público 
velar pelas fundações e fiscalizar os atos de seus administradores, só 
poderia cumprir a tarefa a ele atribuída através do poder legal de pedir 
contas sobre o modo como vem sendo gerida a fundação" (TJSP, rec. n° 
168.361, Rel. Des. Lafayette Salles, em 9.5.68, RT 399/167). 

 
DA FUNDAÇÃO BARÃO DE JEREMOABO. 
 

O Instituto Barão de Jeremoabo foi fundado em 26/02/1957, 
consoante se comprova por meio da Ata de Fundação constante dos documentos 
que escoltam a inicial, com a finalidade de a-) Prestar assistência médica e 
dentária; b-) Prestar assistência alimentar a criança, à lactante, à gestante 
reconhecidamente pobres; c-) Assistir à velhice, quando em estado de pobreza 
ou de indigência; d-) Distribuir medicamentos, alimentos, roupas, agasalhos e 
calçados às crianças pobres, bem como aos velhos de idade superior a sessenta 
(60) anos, ou quando em estado de indigência; e-) Ministrar ensino primário, 
ginasial, profissional, rural e de atividades domésticas a menores de ambos os 
sexos; f-) Organizar e manter bibliotecas e fornecer livros didáticos a menores 
pobres; g-) Manter outros serviços de natureza educativa, assistencial e social.  

 
Para cumprimento de tais objetivos, e na forma do artigo 3o do 

seu estatuto, a citada Fundação instalou uma unidade hospitalar (maternidade) 
situada na Rua Dr. Orlando Teixeira, n. 131, nesta cidade, onde vem 
desenvolvendo as sua atividades há mais de 50 anos. 

 
As suas atividades são custeadas quase que em sua integralidade 

por recursos do SUS, por meio de AIH (autorização de internamento hospitalar), 
eis que o hospital público do município não absorve toda a demanda de 
atendimentos médicos. Além de tais recursos, a Fundação recebe também 
doações, principalmente, de comunidades italianas. 

 
A atual Diretoria da Fundação, além do seu Presidente, já 

referido, é composta por: Vice-presidente: JOÃO BATISTA PEREIRA DE 
ANDRADE; 1a Secretária: ROSA MARIA DE ARAÚJO ANDRADE; 2a 
Secretária: MARLEIDE MARIA DE ARAÚJO ANDRADE; Tesoureiro: 
HAMILTON FONSECA MATOS; Conselho Fiscal: MARCELO JOSÉ 
MARTINS GAMA e ROSALINA FERREIRA NUNES; Vogais: FRANCISCO 
AUGUSTO DE ARAÚJO ANDRADE e CÁTIA CELESTINA DE ALMEIDA. 



DOS FATOS. 
 

Urge enfatizar que o motivo lastreador da atuação do Ministério 
Público é o aparente descaso do Conselho Diretor da Fundação para com a 
necessidade da adequada gestão de um patrimônio que não lhe pertence, mas 
está sob sua guarda. 

  
Com efeito, em 03 de julho de 2006, os funcionários da 

maternidade, mantida pela Fundação Barão de Jeremoabo, procuraram a 
Promotoria de Justiça e noticiaram que estavam com seus salários atrasados 
havia 02 (dois) meses, não obstante tivessem conhecimento de que os recursos 
mantenedores da entidade continuavam a serem repassados regularmente. 

 
Informaram também que, em reunião com a Diretoria, no dia 29 

de junho de 2006, restou ajustado o pagamento dos salários atrasados com 
recursos decorrentes de AIH (Autorização de Internamento Hospitalar) da 
ordem de R$14.728,52. Ocorre que, consoante declaração dos funcionários, tais 
recursos foram utilizados para a cobertura do cheque n. 850737, da própria 
Fundação, juntado a fls. 109, dos autos do inquérito civil em anexo, emitido no 
valor de R$10.400,00 e que frustrou o pagamento dos salários dos servidores, 
bem como das demais despesas da maternidade. 

 
Ressalte-se que, à época estavam os funcionários preocupados 

com a necessidade de bloqueio do valor da doação vinda da Itália para a compra 
de uma ambulância, o que de fato ocorreu, por meio da ação cautelar já referida. 
Todavia, não obstante atingida a tutela jurisdicional cautelar citada e havendo o 
bloqueio de tais recursos, forçoso é reconhecer que o simples atraso dos salários 
dos funcionários já demonstra por si só um desequilíbrio nas contas da Fundação 
e a sua extensão, há dois meses, ao menos indica falhas na gestão dos recursos, 
de modo que se torna efetivamente justificável a intervenção do Ministério 
Público a fim de curara, inicialmente, para que haja satisfação da exigência 
formal da prestação de contas.  

 
Para elucidação de tais fatos, esta Curadoria instaurou o 

procedimento n. 004-1/2006. Na somatória das informações colhidas, veio à 
tona que a Fundação recebeu regularmente os recursos, inclusive do SUS, e que 
realizou empréstimos bancários e a pessoas físicas, sem que jamais fossem 
efetivamente prestadas as contas, muito embora existam atas assinadas pelos 
conselheiros fiscais e por membros da diretoria, e muito embora também as 
tenha requisitado o Ministério Público, sem, contudo, obter êxito (fls. ...). 

 
De fato, consoante apurado, verifica-se que o conselho fiscal da 

Fundação nunca se reuniu e nunca analisou ou opinou sobre qualquer prestação 
de contas da Diretoria.  



Do mesmo modo, asseverou o tesoureiro em declarações 
prestadas na Promotoria “ QUE mesmo na qualidade de Tesoureiro, nunca 
participou de nenhuma reunião da Diretoria ou mesmo assembléia da 
Fundação ... QUE nunca foi apresentado ao declarante e nem mesmo este 
nunca exigiu que lhe fosse exibida qualquer nota fiscal das compras realizadas 
para com os cheques da Fundação; QUE não faz idéia da quantidade de 
recursos movimentados pela Fundação”. 

 
Observa-se, deste modo, que existem irregularidades substanciais 

na organização e no funcionamento administrativo da Fundação as quais 
acarretam falhas ao menos formais na obrigação de prestar contas. 

 
Com efeito, não pode o Ministério Público fiscalizar a Fundação 

e mesmo manifestar-se sobre a regularidade ou não das contas sem que 
primeiramente seja observada a obrigação de prestá-las formalmente. 

 
Assim é a presente para compelir o Réu a efetuar o demonstrativo 

dos valores recebidos e valores pagos, mês a mês, com a juntada dos respectivos 
comprovantes de depósito, de despesas e notas fiscais; enfim, compelir a prestar 
contas de sua administração à frente da Fundação Barão de Jeremoabo. 

 
DO CABIMENTO DA AÇÃO. 
 

Furtado Fabrício ensina que: "Prestar contas significa fazer 
alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos 
componentes do débito ou crédito resultantes de determinada relação jurídica 
concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor ou de sua 
inexistência”. (apud Antonio Carlos Marcato, Procedimentos Especiais, 
Malheiros, 1993, p.96) 

 
Inolvidável que o Curador das Fundações, no desempenho de sua 

atribuição de fiscal destas entidades, tem o direito de exigir prestação de contas, 
sendo do respectivo Conselho Diretor a obrigação de prestá-las. 

 
É regra do artigo 914, do CPC: 

 
“Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem tiver: 
I - o direito de exigí-las;; 
II - a obrigação de prestá-las.”. 

 
Nunca é demais lembrar que as contas devem ser prestadas nos 

moldes do artigo 917 da lei adjetiva citada. 
  
DO PEDIDO 



Diante do quanto aqui exposto e por tudo mais que dos 
documentos em anexo consta, requer-se: 
  
A- A citação da “Fundação Instituto Barão de Jeremoabo” e da sua Diretoria, via 

de seu Presidente, o Sr. JOÃO BATISTA ANDRADE SOUZA, para 
querendo, no prazo legal (art. 915, CPC), apresentar as contas de sua gestão 
ou contestar o pedido, sob pena de ser-lhe decretada a revelia; 

    
B- Para o caso de revelia, a procedência do pedido de prestação de contas, 

quando então será a Diretoria condenada a prestá-las no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas; 

 
 C - Visando provar o alegado, requer o aceite de todas as provas permitidas na 

legislação processual, com a juntada dos documentos que escoltam a inicial 
(inquérito civil n. 004-1/2006) e a oitiva de testemunhas, destacando-se que, 
em sendo a mesma necessária, promoverá o autor a juntada do respectivo rol 
em tempo oportuno; bem como, o depoimento pessoal dos integrantes da 
Diretoria e Conselho Fiscal da multireferida Fundação; 

  
D - Ad cautelam e visando preservar alegação futura, o mandado citatório deve 

chegar a todos os integrantes do Conselho Diretor, Presidente: JOÃO 
BATISTA DE ANDRADE SOUZA; Vice-presidente: JOÃO BATISTA 
PEREIRA DE ANDRADE; 1a Secretária: ROSA MARIA DE ARAÚJO 
ANDRADE; 2a Secretária: MARLEIDE MARIA DE ARAÚJO ANDRADE; 
Tesoureiro: HAMILTON FONSECA MATOS; Conselho Fiscal: 
MARCELO JOSÉ MARTINS GAMA e ROSALINA FERREIRA NUNES; 
Vogais: FRANCISCO AUGUSTO DE ARAÚJO ANDRADE e CÁTIA 
CELESTINA DE ALMEIDA; cujos endereços constam do documento de fls. 
80, dos autos do Inquérito Civil, em anexo; a fim de que, cada um de per si, 
venha à lide e faça a própria defesa; 

  
E - Tendo em vista a autorização do Presidente da Fundação, às fls. 115, dos 

autos de inquérito civil n. 004-1/2006, “QUE não se opõe à quebra de sigilo 
bancário das contas da Fundação; QUE autoriza o Banco do Brasil a 
fornecer todas as informações das contas bancárias em nome da Fundação 
Barão de Jeremoabo;”, a requisição ao Banco do Brasil, Agência 1774-4, 
Cícero Dantas/BA. para que informe o número das contas bancárias em nome 
da entidade, bem como forneça: a-) extratos das citadas contas bancárias, 
mês a mês, no período de janeiro/2004 a julho/2006, identificando eventuais 
transferências bancárias e pagamentos em crédito automático ou realizados 
diretamente nos caixas; b-) cópia de todos os cheques das referidas contas 
emitidos de janeiro/2004 a julho/2006, discriminando-os mês a mês e 
identificando-se os seus beneficiários; c-) cópias de todas as folhas de 
pagamentos encaminhadas ao banco no período supra;  



 
F - Prestadas as contas e julgadas essas, a inércia do Conselho Diretor e da 

Fundação deve penalizá-los com a condenação nas custas e demais despesas 
do processo, arcando inclusive com as perícias que se fizerem necessárias e 
que ora são também requeridas. 

  
Dá à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
  
Cícero Dantas/BA., 31 de julho de 2006. 
 
 

RODRIGO RAMOS CAVALCANTI REIS 
Promotor de Justiça. 

 


