
EXMA. SRA. CORREGEDORA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DA BAHIA, DRA. NATALINA MARIA SANTANA BAHIA 
 
 
Ref.: Proc. nº 48259/2005 
Interessado: Paulo Cezar Silva Ferreira e Dalmo Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendendo ao r. despacho de Vossa Excelência, exarado no Expediente acima referenciado, 
envio, de pronto, os meus esclarecimentos para a não instauração de Procedimento 
Administrativo visando apurar as “denúncias” feitas pelos Srs. PAULO CEZAR SILVA 
FERREIRA e DALMO SANTOS, que dizem, em  Declarações prestadas nos autos 
referidos, terem comparecido à PJ de Fundações solicitando a intervenção do Parquet para 
apurar várias irregularidades que estão ocorrendo no âmbito da Associação Beneficente 
Educativa e Recreativa Unidos da Fazenda Grande, e que este Promotor de Justiça, “após 
ouvir os fatos, disse que esta não era uma atribuição do Ministério Público e por isso não 
podia fazer nada, sugerindo que os moradores insatisfeitos constituíssem um advogado para 
defendê-los”. 
 
Isso é verdade, em parte, pois não foi só isso que disse aos referidos senhores. Expliquei-lhes 
que as Associações gozam de direitos e garantias que as diferenciam das Fundações. Que as 
Associações têm uma “blindagem” própria que as exclui da vigilância ou velamento do 
Ministério Público. Daí a nossa dificuldade, ou impedimento, para agir no caso em questão. 
 
Para que não ficasse parecendo desinteresse, ou má-vontade, fiz-lhes uma breve explanação 
em torno do funcionamento das chamadas “entidades assistenciais”. Expliquei-lhes como se 
“cria” e funciona uma Fundação, e como o Ministério Público participa em todos os 
momentos da “vida” de uma Fundação, desde o seu surgimento, até a sua extinção, 
observando, no dia a dia, o cumprimento da lei. O que não acontece com as associações. Eis, 
mais ou menos, um resumo do que falei naquela oportunidade: 
 
a) Que, para se criar uma fundação é necessária a afetação de bens livres que o seu instituidor 
dotará através de escritura pública ou testamento, especificando o finalidade almejada; 
 
b) Em regra, o próprio instituidor elabora o estatuto. Mas, às vezes, ele delega a outrem essa 
tarefa, podendo recair para o Ministério Público; 
 



 2�
 

c) Que o Ministério Público analisa e aprova o estatuto, se compatível com as regras impostas 
pela lei, em especial o Código Civil, quando então será feito o seu registro no CRCPJ para 
que a entidade possa completar-se, adquirindo personalidade jurídica de direito privado. 
Quando não é possível a aprovação, sugerimos modificações ou indeferimos a constituição da 
entidade. O interessado, em petição motivada, pode requerer ao juiz o suprimento da 
aprovação. 
 
d) Esclarecemos que no dia a dia, as fundações realizam suas reuniões ordinárias ou 
extraordinárias e apresentam nesta Promotoria de Justiça as Atas de Reunião para análise, 
aprovação e posterior averbação no Cartório competente; 
 
e) Disse-lhes as fundações são obrigadas a prestarem contas anualmente ao Ministério 
Público, para que seja aferida a saúda financeira da entidade e para que possamos acompanhar 
a solidez patrimonial da mesma. 
 
f) Informamos que o Ministério Público do Estado onde situadas fiscaliza todos os atos da 
entidades fundacionais de direito privado. Excepcionalmente, o Parquet não fiscaliza dois 
tipos de fundações: a) as fechadas de previdência privada, que são fiscalizadas pelo Ministério 
da Previdência Social; e as fundações públicas, que são fiscalizadas pelos Tribunais de 
Contas. 
 
No papel de órgão fiscalizador, o Ministério Público tem, ainda, atribuição para expedir 
Atestados de Regular Funcionamento para que as entidades fundacionais e associações 
possam firmar convênios. 
 
Como amparo legal para justificar a fiscalização Ministerial, temos: 
 
1) Constituição do Estado da Bahia: 

Art. 138: Compete ao Ministério Público: 

.................................................................... 
XII -fiscalizar as fundações e as aplicações de verbas destinadas às entidades assistenciais; 

2) Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia 

Art. 92. Cabe aos Promotores de Justiça exercer as atribuições de Ministério Público junto aos 
órgãos jurisdicionais de primeira instância: 

XV - fiscalizar e inspecionar as fundações privadas e as instituídas pelo poder público, 
adotando as medidas cabíveis. 
 
Art. 267. Aos cargos especializados de Promotor de Justiça (...) são atribuídas as funções 
judiciais e extrajudiciais de Ministério Público, nas seguintes áreas de atuação: 

........................................................................ 
XXII - Promotor de Justiça de Fundações: com atuação na fiscalização das fundações e 
associações beneficentes. 
 
Temos, ainda, um amplo leque de normas aplicáveis ao chamado Terceiro Setor, a saber: 
Constituição Federal; Código Civil; Lei de Introdução ao Código Civil; Código de Processo 
Civil; Lei dos Registros Públicos; Lei das Sociedades Anônimas; Código Tributário Nacional; 
Lei de Utilidade Pública; Lei das OSCIP; Lei Orgânica da Assistência Social; Decreto que 
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dispõe sobre a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos; Decreto-Lei  que 
dispõe sobre a dissolução de sociedades civis de fins assistenciais, dentre outras. 

 
Em síntese, foram esses os esclarecimentos que fiz quando da reunião com os representantes 
como de resto agimos com um grande número de pessoas que nos procuram com problemas 
semelhantes. 
 
Para mostrar-lhes a  distinção entre uma fundação (a qual fiscalizamos na sua plenitude) e 
uma associação, tivemos que fazer essa digressão, o que para nós é muito simples. 
 
Depois de mostrar como estão “amarradas” as fundações, expliquei-lhes que as associações 
têm formação, estrutura e funcionamento, totalmente diferentes, passando a enumerar essas 
distinções: 
 
1. As associações resultam da união de indivíduos que se organizam para fins não 
econômicos;  
 
2. Nas associações, o patrimônio é constituído pelos associados, já que o interesse é exclusivo 
deles; 

 
3. Nas associações há interesses, fins e meios próprios, exclusivos dos sócios; nas fundações, 
os fins e interesses não são próprios, mas alheios, isto é, do fundador. Além disso, naquelas, 
os fins podem ser alterados pelos associados; nestas, os fins são perenes e imutáveis, 
limitando-se os administradores a executá-los simplesmente. 
 
Disse mais: que em Salvador temos mais de seis mil associações, enquanto as fundações não 
passam de cento e quarenta; 
 
Que as fundações, precisam de uma verdadeira via crucis para obterem o OK do Ministério 
Público e poderem funcionar. Além de terem que prestar contas anualmente, são visitadas e 
inspecionadas periodicamente, como está acontecendo agora, quando iniciamos uma rotina de 
visitar todas as entidades fundacionais do Estado, visando cadastrá-las no Sistema Integrado 
do Ministério Público - SIMP, ou atualizar os dados das que já estão cadastradas. 
 
Já as associações, não. Os cidadãos têm direito de criar livremente a associação que quiser, 
sem depender da autorização estatal (art. 5º, XVIII, CF); de aderir e de desligar-se de 
qualquer associação, porque ninguém poderá ser obrigado a associar-se nem de permanecer 
associado (art. 5º, XX, CF). Ao mesmo tempo que assegura direitos e garantias aos 
associados, a Constituição Federal veda a interferência estatal no funcionamento das 
associações (art. 5º, XVIII), chegando a proibir sua dissolução compulsória ou a suspensão 
das suas atividades, a não ser com a observância do devido processo legal (art. 5º, XIX, CF). 
 
Em sendo assim, não chega ao conhecimento do Ministerial quando são criadas as mais 
diversas associações (e hoje virou uma epidemia a criação das chamadas ONGs, que são, na 
verdade, associações);  
 
Na verdade, ONG não é pessoa jurídica nem significa, necessariamente entidade ligada ao 
terceiro setor. As ONGs devidamente registradas e legalmente admitidas ou são associações 
ou fundações. Entretanto, toda organização composta por pessoas, lícita ou não, que não seja 
de governo, pode ser considerada ONG, até uma organização criminosa como o PCC. 
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Nesse passo, devemos admitir que o próprio Congresso Nacional (Senado)) cometeu equívoco 
quando aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 3.877/2004, onde ficou estabelecido: 
 

[...] As Organizações Não-Governamentais (ONGs) prestarão contas 
anualmente dos recursos recebidos por intermédio de convênios ou 
subvenções de origem pública ou privada, inclusive doações, ao 
Ministério Público, independentemente da prestação de contas aos 
respectivos doadores. [...] Fica criado o Cadastro Nacional de 
Organizações Não-Governamentais (CNO), administrado pelo 
Ministério da Justiça, no qual serão inscritas todas as Organizações 
Não-Governamentais (ONGs) atuantes, a qualquer título, no País [...] 
(sic). 
 

Como vimos, o Poder Legislativo Nacional esquece que ONG não é pessoa jurídica e, pior 
ainda, que existe regra em sede constitucional impedindo a interferência governamental na 
administração das associações. 
 
Voltando às associações, quero ainda lembrar que não somos chamados a analisar os seus 
estatutos quando de sua constituição, pelo menos para sugerir essa ou aquela adaptação às 
normas pertinentes; não somos chamados a intervir quando há alteração estatutária; não 
somos informados quando da aquisição ou alienação do seu patrimônio; não somos 
informados quando elas firmam convênios e nem como aplicam ou deixam de aplicar 
recursos públicos recebidas (como dito, elas estão desobrigadas de prestar contas ao MP); não 
somos informados quando da mudança da diretoria, em suma, não somos informados de nada, 
até porque, como dito, a Constituição Federal proíbe a interferência estatal nas associações. 
 
No entanto, quando surgem as divergências internas, as dissidências, as disputas e conflitos 
próprios da natureza humana, a primeira porta que os insatisfeitos batem é a do Ministério 
Público, alegando que a Diretoria tal está praticando desmandos, desviando verbas, que não 
está prestando contas à Assembléia Geral, etc. Alegam que a associação é uma entidade de 
interesse coletivo, que tem centenas ou milhares de associados e por isso o Ministério Público 
precisa intervir (“Os Filhos de Gandy”, por exemplo, é uma associação que tem mais de 
dezesseis mil associados). 
 
Nesses momentos, fazemos todos os esclarecimentos consignados acima, acrescentando que, 
no caso de associações que cuidam de crianças, especialmente as abandonadas, de idosos, 
meio ambiente, consumidor, e assemelhadas, ainda abrimos uma exceção em razão destas 
desenvolverem atividades de interesse público. Nos demais casos, que são a grande maioria 
(são incontáveis as associações de moradores, de donas de casa, de jogadores de dominó, de 
criadores de galo ou canário, de colecionadores de objetos raros... Temos até a associação das 
profissionais do sexo, a chama APROSBA). Nestes casos, orientamos o interessado a 
constituir um advogado ou a procurar a Defensoria Pública para pleitear a solução do seu 
problema no Judiciário, pois falta ao Ministério Público legitimidade para agir. 
 
É certo que o Parquet, com a ampliação de poderes que lhe foram conferidos pela CF/88, tem 
sido o braço defensor da sociedade, especialmente dos desprotegidos. Entretanto, isso não foi 
ao ponto de suprimir dos Advogados e do Judiciário a sua função constitucional. 
 
Foi isso o que aconteceu neste e em muitos outros casos que não chegaram ao conhecimento 
de Vossa Excelência. 
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Com esses esclarecimentos, Senhora Corregedora Geral, espero ter atendido os anseios de 
Vossa Excelência que, com este Procedimento, certamente busca verificar se os integrantes 
dessa grandiosa Instituição estão atuando regularmente, com a transparência, eficiência e 
impessoalidade esperada de um Promotor de Justiça. 
 
Colocando-me à inteira disposição para qualquer esclarecimento complementar, subscrevo. 
 
 
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA FILHO 
2º Promotor de Justiça de Fundações 
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