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PARECER DE ARQUIVAMENTO 

 

 

Trata-se de Procedimento Ministerial nº XxXxXXxXX/2011, relativo a Visita 

Institucional, com vistas à apuração da regularidade da Fundação XXXXxX, em razão do 

quanto disposto legalmente.  

Consta do presente procedimento programação de visita à fundação pela 

17ª Promotoria de Justiça, notificação informando da realização da visita institucional (fl. 06), 

Relatório Social (fl. 08-10), e Relatório de Visitas e demais documentos. 

A visita institucional ocorreu aos 03/06/2011, às 09h e contou com a 

presença da Assistente Social do Ministério Público, a qual emitiu relatório de fls. 19, 

retromencionadas, no qual se verificou que a fundação realizava procedimentos de 

assistência a crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, embora suas 

finalidades estatutárias não estivessem adequadas às diretrizes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, razão pela qual se propôs a reforma estatutária fundacional. 

Esta Promotoria, por sua vez, remeteu cópia do procedimento de apuração 

de irregularidades , conjuntamente ao relatório social, à 7ª Promotoria de Justiça, responsável 

pela defesa dos interesses de Crianças e Adolescentes,  com escopo de que o Órgão 

Ministerial com atribuição especializada verificasse eventuais ocorrências de violações aos 

direitos fundamentais dos tutelados. Às fls. 30 a 34, respondeu a 7ª Promotoria de Justiça, 

não ter verificado hipótese a ensejar sua intervenção frente aos procedimentos então 

adotados pela fundação, não s eencontrando os assitidos nas hipóteses elencadas elo art. 98 

do ECA .  

A fundação foi notificada (fl. 25) para tomar ciência dos relatórios e adotar 

as sugestões neles elencadas, para maior aperfeiçoamento da entidade. Em audiência 

realizada na data de 09/09/2013, às 10:15, presentes este Órgão Ministerial, o Órgão 

Ministerial responsável pela defesa dos interesses de crianças e adolescentes, a secretaria da 

fundação e seu patrono jurídico. Na assentada, foi ressaltada a alteração da política social da 

fundação, e a necessidade de adequação da fundação às determinações do ECA e do 

CMDCA, bem como nova destinação a ser dada à entidade. Em processo de n.º 

596.0.169530/2011, a fundação apresentou projeto de reforma estatutária como lhe fora 

recomendado, readequando suas finalidades ao encontro de seus novos projetos sociais 

(conforme petição de fls. 42 a 47, alterações no estatuto de fls. 48 a 68 e projeto de fls. 69 a 96), 

ainda em apreciação no respectivo procedimento. 

Ante o exposto, por não subsistirem mais as encontradas irregularidades na 



entidade sub examine, e tendo em vista que as observações feitas pelo Órgão Ministerial estão 

sendo objeto de procedimento próprio, resolve esta Promotoria de Justiça promover o 

ARQUIVAMENTO dessas peças informativas. 

Mister se faz a remessa do presente in folio para a devida apreciação e 

homologação pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 83 e 

seu parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em razão 

do que se verificar eventual hipótese de ação civil pública. 

Notifique-se a fundação, para ciência deste parecer. 

Proceda-se ao devido lançamento no Sistema Integrado de Informações do 

Ministério Público – SIMP. 

Feira de Santana, 28 de janeiro de 2014. 
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