
FUNDAÇÕES – REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
Para a criação de uma fundação, faz-se necessário: 
 

a) Que o instituidor faça uma dotação especial de bens livres, 
especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira 
pela qual serão administrados (artigo 62 do Código Civil); 

b) A dotação de bens deverá ser feita por escritura pública (quando a 
instituição se dá por negócio jurídico inter vivos) ou testamento (quando 
a instituição se dá mortis causa) (artigo 62 do Código Civil); 

c) A fundação deverá ser aprovada pelo Ministério Público (artigo 65 e 66 
do Código Civil); 

d) A fundação somente poderá constituir-se para fins de: 
I – assistência social 
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico 
III – educação;         
IV – saúde;       
V – segurança alimentar e nutricional;         
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção 
do desenvolvimento sustentável;         
VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos;        
VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos 
humanos;        
IX – atividades religiosas (art. 62 e parágrafo único do Código Civil). 

 
 
1 - Requerimento assinado pelo representante legal da Fundação (presidente 
eleito e empossado) com firma reconhecida POR AUTENTICIDADE (Art. 121 
da Lei 6.015/73; art. 592 do CNCGJ/SC). Caso o requerimento seja assinado 
na Serventia, o reconhecimento será dispensado nos termos do artigo 616 e §1º 
CNCGJ/SC. 
 
2 - Instrumento de Dotação de Bens, por escritura pública ou testamento, com 
especificação da finalidade e objetivos da fundação (art. 62 CC); 
 
3 - Ata da primeira reunião da administração da fundação, em duas vias 
originais ou uma via original + cópia autenticada, assinada e rubricada em 
todas as suas páginas pelo presidente, membros da diretoria, fundadores e 
advogado, contendo nome e individualização dos fundadores (art. 46, II, CC). 
(Lista com nome completo de todos os fundadores) 
 
4 - Eleição e Posse, da diretoria eleita e qualificada, com mandato fixado e 
posse definida. 
 
5 - Apresentar cópia do RG e CPF, bem como relação com a qualificação 
completa dos membros da diretoria e instituidores da fundação. 
 
Art. 476. A qualificação do interessado deverá conter, ressalvadas as 
proibições legais, todos os dados possíveis de identificação, como 
nacionalidade, profissão, idade, número de inscrição no CPF/CNPJ, documento 
de identificação, estado civil, domicílio e endereço completo, vedadas 



expressões como “residente neste município, distrito ou subdistrito”. (Código de 
Normas de Santa Catarina). 
 
6 - Lista de presença em duas vias originais ou uma via original + cópia 
autenticada, com nomes e assinaturas dos instituidores, eleitos e presentes 
(art. 46, II, do CC, art. 120, VI, da LRP); 
 
7 - Estatuto Social em duas vias originais ou uma via original + cópia 
autenticada, assinado e rubricado pelo representante legal em todas as 
páginas, com visto de advogado contendo o nº da OAB, aprovado pelo 
Ministério Público da Comarca que estiver situado. Para o registro e averbação 
de alterações de pessoas jurídicas, os atos devem ser visados e assinados por 
advogado, devidamente identificado. (art. 121 da Lei 6.015/73 e Lei n. 
8.906/94, art. 1.º, § 2.º; CNCGJ, art. 592, §§ 1.º e 2.º, art. 65 e 66 do CC) 
 
O Estatuto Social deve declarar: 

a) Denominação, o endereço da sede, os bens que a compõem e o fundo 
social, quando houver (art. 46, I, CC, e art. 120, I, da Lei 6.015/73); 

b) O objetivo da fundação, de conformidade com as finalidades 
relacionadas no artigo 62 do CC (art. 46, I, e art. 62 CC, e art. 120, I, da 
LRP); 

c) O tempo de duração da fundação (art. 46, I, CC, e art. 120, I, da LRP); 
d) O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, com a 

qualificação completa (art. 46, II, do CC, art. 120, VI, da LRP e art. 476 
da CNCGJ/SC); 

e) O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente (art. 46, III, do CC, e art. 120, II, da LRP); 

f) Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que 
modo – a deliberação deve ser aprovada por votos de 2/3 dos 
competentes para gestão e representação (arts. 46, IV, e art. 67, I, do 
CC, e art. 120, III, da LRP); 

g) Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 
sociais (art. 46, V, do CC, e art. 120, IV da LRP); 

h) As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu 
patrimônio, nesse caso (art. 46, VI, do CC, e art. 120, V, da LRP). 

 
8 – Um exemplar do Diário Oficial que deu publicidade ao ato de aprovação 
pelo Ministério Público. 
 
9 - Emolumentos: 
 

(i) São isentos o registro do ato constitutivo das entidades sem fins 
lucrativos. (Lei Complementar Estadual n. 156/1997, art. 35, 'n). 

 
(ii) São isentos os atos posteriores ao registro dos atos constitutivos 

(averbação, autenticações, etc.) requeridos pelas entidades sem fins 
lucrativos que apresentem Certidão de Utilidade Pública Estadual 
(Lei Complementar Estadual n.156/1997, art. 35, 'o') 

 
10 - Para Transferência dos Atos Constitutivos de outra Comarca: se a Pessoa 
Jurídica estiver sendo transferida para Camboriú-SC, deverá ser apresentado a 
Certidão de Personalidade Jurídica para Transferência dos Atos Constitutivos e 
cópia autenticada de toda a documentação arquivada no RCPJ de origem. 
 



11 - Outros itens relevantes: 
 

(i) Juntar cópia autenticada do RNE (em prazo) dos estrangeiros eleitos 
para cargos diretivos (art. 99 da Lei 6.815). Quem completar 60 anos 
até o vencimento do RNE fica dispensado da renovação, devendo 
juntar o RNE com prazo expirado (Lei 9.505/97) – a exigência legal é 
de visto permanente no país; 

(ii) Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas 
jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem 
destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao 
bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem 
pública ou social, à moral e aos bons costumes (art. 115 e parágrafo 
único da Lei 6.015/73); 

(iii) Não poderão ser registrados Pessoas Jurídicas com idêntica 
denominação e localizada na mesma Comarca (art. 590 do 
CNCGJ/SC); 

(iv) Não poderão ser registrados Pessoas Jurídicas que incluam ou 
reproduzam, em sua composição, siglas ou denominações de órgãos 
públicos da administração direta e de organismos nacionais e 
internacionais (art. 590 do CNCGJ/SC); 

(v) Todas as folhas do conjunto de documentos apresentados devem ser 
rubricadas pelo representante legal da fundação; 

(vi) Os documentos são apresentados a registro em duas vias, sendo 
que uma delas permanecerá arquivada nesta Serventia e outra será 
devolvida ao apresentante, contendo a Certidão do 
Registro/Averbação (artigo 121 da Lei 6.015/73). 

(vii) Nome social de maneira uniforme em toda documentação (artigos 
1.155 e 1.156 CC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


