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Projeto de Lei n.º: 142/2018 

Autor (a): Deputado Doutro Hércules  

Assunto: Declara de Utilidade Pública o Instituto Capixaba de Ciências e Administração. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador Geral, 

 

Ao analisar os documentos anexados ao presente projeto de Lei, verifica-se a 

falta de alguns deles que por sua vez impossibilitam a tramitação da matéria elencados na Lei 

10.455/2015 e posteriores alterações estão contemplados. 

 

Vejamos quais são esses requisitos: 

 

Art. 2º As sociedades civis, as associações e as fundações em funcionamento 
efetivo no Estado com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à 
coletividade, podem ser declaradas de utilidade pública, provados os seguintes 
requisitos: 
 
I - personalidade jurídica há mais de dois anos – por meio de certidão expedida 
pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 
 
II - efetivo funcionamento há mais de dois anos de serviço desinteressado e 
gratuito prestado à coletividade – por meio de documento expedido pelo Juiz 
de Direito, pelo representante do Ministério Público Estadual ou pelo Prefeito 
Municipal da Comarca ou Município onde a organização funciona e cópia do 
estatuto; 
 
III - não remuneração dos cargos da diretoria da organização e da não 
distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores 
ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto – por meio do balanço anual. 
 
II - efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço desinteressado e 
gratuito prestado à coletividade – por meio de documento expedido pelo Juiz 
de Direito, pelo representante do Ministério Público Estadual, pelo Presidente 
da Câmara Municipal, ou pelo Prefeito, da Comarca ou Município onde a 
organização funciona, bem como cópia do estatuto; 
 
III - declaração do presidente da instituição, com firma reconhecida em cartório, 
atestando que os cargos de diretoria não são remunerados e que a instituição 
presta serviços de relevante interesse público; (Incisos II e III nova redação 
dada pela Lei nº 10.753/2017) 
 
IV - registro no Conselho ou entidade de referência pela área de atuação. 
 
§ 1º O serviço desinteressado e gratuito à coletividade, a que se refere o inciso 
II deste artigo, será o prestado nas áreas educacional, cultural e artística, 
médica e de assistência social ou qualquer outra, desde que de natureza 
filantrópica e em caráter geral e indiscriminado. 
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IV - atestado de atuação em conformidade com os objetivos estatutários 
emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 
 
§ 1º Será considerado serviço desinteressado e gratuito à coletividade o 
prestado com o objetivo de promover as ações previstas no art. 1º desta Lei, 
que acarretem o desenvolvimento sociocultural ou econômico à população. 
(Inciso IV e § 1º, nova redação dada pela Lei nº 10.584) 
 
§ 2º Quando se tratar de sociedade civil, associação ou fundação que exerça 
atividade rural, o atestado de funcionamento referido no inciso II deste artigo 
poderá ser expedido pelo órgão de referência da região de atuação da 
entidade. 

 

Presente a certidão que comprove personalidade jurídica há mais de dois anos – 

por meio de certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas do 

Cartório Sarlo da Comarca de Vitória (fls 40/42). 

 

Presente Cópia do Estatuto (fls. 17/31). 

 

Declaração do presidente da instituição, com firma reconhecida em cartório, 

atestando que os cargos de diretoria não são remunerados e que a instituição presta serviços 

de relevante interesse público (fls. 58/59) 

 

Os demais requisitos legais não foram observados. 

 

Em que pese a certidão juntada á fl. 47 é do Prefeito de Vila Velha, sendo que a 

sede do Instituto onde consta o registro e a matrícula é na comarca de Vitória, sendo assim 

pela literalidade do dispositivo legal o Prefeito competente para expedir a certidão é da 

Comarca da Capital. 

 

Tanto é assim que o Secretário de Meio Ambiente do Munícipio de Vila Velha 

declara (fl. 57) que o Instituto está devidamente cadastrado na prefeitura de Vitória. 

O dispositivo legal assim menciona: 

 

Efetivo funcionamento, há mais de dois anos, de serviço desinteressado 

e gratuito prestado à coletividade – por meio de documento expedido 

pelo Juiz de Direito, pelo representante do Ministério Público Estadual, 
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pelo Presidente da Câmara Municipal, ou pelo Prefeito, da Comarca 

ou Município onde a organização funciona. 

 

Também, não consta atestado de atuação em conformidade com os objetivos 

estatutários emitido pelo conselho ou entidade de referência na área. 

 

Em que pese declaração à fl. 57 do Secretario de Meio Ambiente do Município de 

Vila Velha, a Secretaria de Meio Ambiente não pode ser reconhecida como conselho ou 

entidade de referencia na área, uma vez que a natureza jurídica da Secretaria é de órgão 

administrativo desconcentrado do Poder Executivo. 

 

Recentemente um projeto de lei, que não continha esses mesmos documentos foi 

aprovado nesta Casa de Lei, contudo foi vetado pelo Governo por não atender a legislação 

correlata. 

 

Assim não se trata de preciosismo, mas de zelo com a proposição do nobre 

deputado para que na hora da sanção o projeto não seja vetado por falta de documentos 

exigidos legalmente. 

 

Desta feita se faz necessário a juntada dos documentos exigidos nos incisos II e IV 

da Lei 10.455/2015. 

 

Submeto essas constatações e solicitações acima para instrução regular do feito ao 

superior crivo de Vossa Senhoria. 

 

Vitória 26 de setembro de 2019 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador  
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