
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES 
Av. Joana Angélica, 1.312, salas 402 e 411-A – Nazaré 
CEP 40050-001 – tels.: 3324-6820/6815/6816-fax 
  

Salvador, 10 de junho de 2005 
Of. nº 105/05 - PJF 

 
NOBRE MAGISTRADA: 
 
 

Para que possamos dar cumprimento ao nosso poder/dever de velar pelas 
entidades fundacionais, assegurado pelo Código Civil (art. 66), Constituição Estadual (art. 
138, XII), e pela Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia - LC n.º 11, de 
18/01/96 (art. 92, XV),  notadamente no que diz respeito à aferição da regularidade funcional, 
patrimonial e financeira destas, faz-se necessário a realização de visitas periódicas 
objetivando a coleta de dados para atualização cadastral e orientação aos dirigentes visando 
uma uniformização de procedimentos. 
 

Acontece que, do universo de cento e quarenta fundações existentes em 
Salvador, acreditamos que umas tinta, ou mais, estão em situação irregular: sem patrimônio, 
sem representante e sem endereço conhecido. Tanto que, muitas das que estão sendo 
procuradas por nossos prepostos, não foram encontradas nos endereços constantes em nossos 
arquivos. 

 
Diante disso, solicitamos de Vossa Excelência a prévia e necessária 

autorização, para que os nossos Servidores, Edson Augusto Teles Siquara e Lucas de 
Jesus Santos, tenham acesso aos Cartórios do 1º e do 2º Ofício de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas dessa Capital, para coletarem dados registrários relativos às Entidades não 
encontradas, bem como, cópia do Estatuto, da Escritura Pública de Constituição e de Atas 
elegendo diretoria ou informando mudança de endereço, garantindo, desde já, o sigilo das 
informações obtidas.  

 
Certo do pronto atendimento de V. Exa., agradecemos antecipadamente a 

atenção dispensada.  
 

 
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA FILHO 
Promotor de Justiça Curador de Fundações 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXMA. SRA. 
DRA. MARTA MOREIRA SANTANA 
DD. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 
N E S T A 
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