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Projeto Thoth

O Thoth consiste em um projeto que permite a 
troca de documentos com a Procuradoria de 

Fundações em meio virtual, eliminando o material 
remetido em formato físico.
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Projeto Thoth

Todos os Procedimentos Administrativos 
Permanentes (PAPs) de Estatuto, Atas, 

Regularidade, Imóveis e Prestação de Contas estão 
abrangidos pelo Thoth.
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Projeto Thoth

Os responsáveis pelas assinaturas dos atos da 
fundação deverão ter certificados digitais, 

homologados pela ICP-Brasil, para a substituição 
das rubricas em meio físico.das rubricas em meio físico.
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Projeto Thoth

São exemplos de responsáveis pelas assinaturas 
de documentos em uma ata de reunião: 

presidente da reunião e secretário. Em uma 
prestação de contas: presidente e contador.prestação de contas: presidente e contador.
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Projeto Thoth

Por sua vez, os certificados digitais podem ser 
fornecidos por diversas entidades (tais como, 
Certisign, Safeweb e Banrisul, entre outras), 

podendo ser pagos ou gratuitos.podendo ser pagos ou gratuitos.
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Projeto Thoth

Os documentos deverão conter, portanto, 
unicamente a assinatura digital, gerando um 

arquivo final de extensão “.p7s”.
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Projeto Thoth

Em determinados campos do Thoth serão aceitos 
apenas documentos de extensão “.p7s”, tais como, 

requerimentos, atas de reuniões, carta de 
representação e protocolo de entrega do Sicap.representação e protocolo de entrega do Sicap.
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Projeto Thoth

A primeira assinatura digital com o e-CPF deverá 
ser realizada em um arquivo de formato “pdf”
(não devendo ser efetuada, por exemplo, em 

arquivo de formato do Microsoft Word).arquivo de formato do Microsoft Word).
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Projeto Thoth

O acesso ao sistema web Thoth está disponível na 
página da Procuradoria de Fundações:

www.mprs.mp.br/fundacaowww.mprs.mp.br/fundacao
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Cadastramento

Indicar (por e-mail) o nome completo, cargo e e-mail 
de até 05 (cinco) integrantes responsáveis pela 

utilização do Thoth, para posterior recebimento dos 
logins e senhas de acesso.
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Primeiro acesso

Inserir os dados 
de acesso

(fornecidos pela 
Procuradoria de 

Fundações)
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Tela “Home” – “Procedimentos”

Expedientes 
remetidos (em 
andamento ou 

finalizados)

Expedientes 
analisados pela 
Procuradoria de 

Fundações e 
que aguardam 

resposta da 
fundação

01
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Tela de “Procedimentos”

01

Nesta tela é possível solicitar um novo exame ou 
consultar os expedientes enviados à Procuradoria 

de Fundações (em andamento ou finalizados).
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Tela de “Procedimentos”

Para cadastrar 
um novo

pedido de 
exame
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Tela de “Procedimentos”

Primeiro passo:Primeiro passo:

Escolher o tipo de 
expediente:

-Atas
- Estatuto
-Atestado
- Imóveis

- PC
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Tela de “Procedimentos”
Primeiro passo:

Escolher o tipo de 
expediente:

Elaborar uma 
observação ou 
requerimento.

Anexar os 
documentos 

(quando 
Informar o assunto. Base de consulta 
dos expedientes, como exemplo: “Ata  

Escolher o tipo de 
expediente:

-Atas
- Estatuto
-Atestado
- Imóveis

- PC

(quando 
necessário, 

assinados com 
certificação 

digital).

dos expedientes, como exemplo: “Ata  
n° 20/2020 de Eleição da Diretoria”.
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Tela de “Procedimentos”
A situação é 
atualizada de 
acordo com o 
andamento

Lista de todos os expedientes remetidos (em andamento ou finalizados)
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Tela “Home”– “Para Diligência”

02

Expedientes 
remetidos (em 
andamento ou 

finalizados)

Expedientes 
analisados pela 
Procuradoria de 

Fundações e 
que aguardam 

resposta da 
fundação

02
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Tela de “Para Diligência”

02

Nesta tela é possível verificar se algum expediente 
aguarda resposta por parte da fundação, para 

conclusão do exame da Procuradoria de 
Fundações.

20



Tela “Para Diligência”

Clique aqui para 
consultar os 

andamentos do 
expedienteexpediente

Neste mesmo 
espaço estará 

disponível o campo 
para envio de 
resposta da 
fundação
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Tela “Para Diligência”

Lista dos documentos 
enviados na PRIMEIRA

interação

Resumo dos documentos aceitos durante o exame

interação

Cada anexo de uma interação estará 
disponível neste histórico  Quando algum documento não for aceito, será 

necessário anexá-lo novamente, com a devida 
correção indicada pela Procuradoria de Fundações

Clique no campo em azul para download
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Tela “Para Diligência”

Em uma nova 
interação, clique 

aqui para anexar e 
enviar a resposta
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Projeto Thoth

Confira a seguir outros itens importantes
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Projeto Thoth
Para comprovar o registro em cartório de qualquer material 

(exemplo: averbação da ata de eleição), na tela inicial do (exemplo: averbação da ata de eleição), na tela inicial do 
Thoth escolha a opção “Para Diligência”, abra o expediente 

e, no item “Nova Interação”, proceda a anexação do 
documento em “Outros Anexos” (confira também a página 

n° 33):
Anexar o 

documento 
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documento 
remetido pelo 

cartório



Projeto Thoth

O Thoth permite trabalhar com uma única matéria por 
vez. Para liberar a opção “Tipo Procedimento” e realizar 
outra escolha, todos os itens (textos e documentos) do 

expediente atual deverão ser apagados.
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Projeto Thoth

Sendo necessário retificar (de forma voluntária) algum 
material enviado, entre em contato com a Procuradoria 

de Fundações e solicite a devolução da carga do 
expediente.
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Projeto Thoth

A tramitação de nova demanda será de acordo com o 
formato do material entregue à Procuradoria de 

Fundações. Portanto, se for remetido pelo Thoth, a 
tramitação será integralmente em meio virtual. Se for 
remetido em meio físico, a tramitação será também remetido em meio físico, a tramitação será também 

integralmente em meio físico.
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Projeto Thoth e Sistema SAEC

A Procuradoria de Fundações recomenda a A Procuradoria de Fundações recomenda a 
utilização do software de assinatura digital da 

SAEC:

https://registradores.onr.org.br/https://registradores.onr.org.br/
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Projeto Thoth e Sistema SAEC
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Projeto Thoth e Sistema SAEC

Tela inicial 
do Sistema 

SAEC

Para realizar a 
assinatura digital

com o e-CPF
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Projeto Thoth e Sistema SAEC

O ARISP deverá estar configurado na opção 
CAdES, para gerar um arquivo de extensão “.p7s”:CAdES, para gerar um arquivo de extensão “.p7s”:
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Projeto Thoth e Sistema SAEC

Em determinados campos do Thoth serão aceitos Em determinados campos do Thoth serão aceitos 
apenas arquivos assinados digitalmente, na 
extensão “.p7s”, como no exemplo a seguir:
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Projeto Thoth e Sistema SAEC

Exemplo no envio de ata de 
eleição à Procuradoria de 

Anexação do 
da ata de 
eleição 

assinada 
digitalmente 

(extensão 
“.p7s”), para 
substituição 
das rubricas 

eleição à Procuradoria de 
Fundações.

das rubricas 
realizadas em 

meio físico
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Registro de Documentos em Cartório

Verifique se o cartório da sua comarca possui Verifique se o cartório da sua comarca possui 
cadastro junto a Central Nacional de Registro de 

Títulos e Documentos e de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas (Central RTDPJ Brasil):

www.rtdbrasil.org.br
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Registro de Documentos em Cartório
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Dúvidas?

Entre em contato com a Procuradoria de Fundações:Entre em contato com a Procuradoria de Fundações:

(51) 3295.1077
(51) 3295.1579

fundacoes@mprs.mp.brfundacoes@mprs.mp.br
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