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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 226/2020–PGJ, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 

 O CAO Cível disponibiliza na página do MPSP,   o 
roteiro de atuação sobre a prestação de 
contas das atividades das fundações de direito 
privado, ano base 2019. (EMENTA ELABORADA) 

 

Considerando a atribuição do Ministério Público de realizar o velamento das fundações de 

direito privado (art. 66 do Código Civil); 

 

Considerando que, habitualmente, as fundações prestam contas de suas atividades ao 

Ministério Público em junho de cada ano; 

 

Considerando que, nos termos do art. 193 da Resolução nº 675/10-PGJ/CGMP (Manual de 

Atuação Funcional), o(a) Promotor(a) de Justiça deve requisitar a prestação de contas das 

fundações no “prazo de 6 meses do término do exercício financeiro” e, assim, nessa 

requisição, cabe-lhe fixar a data para o cumprimento da obrigação pelas fundações sob seu 

velamento; 

 

Considerando a quarentena imposta pelo Decreto Estadual nº 64.881/20 e as limitações 

decorrentes da pandemia do coronavírus, que podem ter dificultado a elaboração da 

prestação de contas das fundações e sua análise pelos conselhos fiscal (quando houver) e 

curador, bem como podem obstar a entrega física dos documentos às Promotorias de Justiça; 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e a pedido do CAO Cível e de 

Tutela Coletiva - Centro de Apoio Operacional de Consumidor e Cível, AVISA que a prestação 

de contas das atividades das fundações de direito privado, ano base 2019, poderá ser 

apresentada através do e-mail da respectiva Promotoria de Justiça disponível no site do 

Ministério Público do Estado de São Paulo no prazo a ser indicado pelo(a) Promotor(a) de 

Justiça responsável pelo velamento da entidade.  

 

O(A) Promotor(a) de Justiça deve requisitar a prestação de contas das fundações até o dia 

30 de junho de 2020 (art. 193, Resolução nº675/10-PGJ/CGMP), indicando o prazo e a forma 

para a sua apresentação. Aos Membros e Servidores da Instituição, o CAO Cível 

disponibilizou roteiro de atuação na página do MPSP. 
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