
Pedido de Aprovação de Ato Constitutivo e de Estatuto Fundacional Procedimento 01/2005 

MANIFESTAÇÃO 
Lúcia Maria Simões Santana Mota requereu aprovação do estatuto e da minuta 

de escritura pública para constituição da Fundação “Otávia Simões”, que possui, entre 
outros, os objetivos de evangelização cristã e formação da cidadania. Informou que a 
entidade possuiria o patrimônio de R$ 3.900,00, constituído por bens móveis. Elencou os 
membros dos Conselhos Curador, Diretor e Fiscal, eleitos em assembléia. 

Atendendo a diligência deste Promotor de Justiça, que entendeu insuficiente 
o patrimônio que comporia a fundação, a requerente acostou documento particular de 
promessa de doação de uma casa residencial avaliada em R$ 15.000,00, assim que ela for 
constituída. 

Analisando o estatuto, verificamos sua regularidade, especialmente por 
constarem a finalidade, os órgãos administrativos e suas atribuições, a dotação de bens e 
o destino destes em caso de extinção; notamos, contudo, em atenção ao ato normativo 
03/2005, expedido pelo Procurador-Geral de Justiça e publicado no DPJ de 01.09.2005, 
e buscando evitar problemas futuros, a necessidade de se lhe acrescentar o seguinte 
dispositivo: 

Art. 23 (...) 
Parágrafo único – A pedido do Conselho Fiscal ou do Ministério Público, 

poderá realizar-se auditoria externa nas contas da Fundação, às expensas desta. 

Observamos, ainda, que a minuta de fls. 02 a 09 não condiz com o estatuto 
quanto ao conteúdo do inciso V do art. 10 e do inciso I do art. 13. Além disso, deve-se adicionar 
ao patrimônio da fundação o bem constante da promessa de doação de fls. 19 e 20. 

Feitas essas ressalvas, consideramos aprovado o estatuto da Fundação 
“Otávia Simões”, devendo a requerente providenciar, em 30 dias, a lavratura da escritura 
pública de constituição daquela, cuja cópia deve ser acostada a estes autos para novo 
exame ministerial e posterior autorização de registro junto ao Cartório do Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas desta Comarca. 

Intime-se a requerente, encaminhando-se-lhe cópia desta manifestação. 
Valente, 26 de janeiro de 2006. 

Millen Castro Medeiros de Moura 
Promotor de Justiça 
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