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Por Valéria A. B. Salgado 

A partir de 2005, a constatação sobre o esgotamento das categorias jurídicas 

existentes para a ação direta do Estado no setor de atividades de caráter social, 

nas quais o Estado atua de forma complementar, levaram o Governo Federal a 

conduzir estudos sobre as  formas de intervenção do Estado na economia e no 

desenvolvimento social, em vista da necessidade de identificar um modelo de 

atuação que fosse compatível com as políticas sociais. 

Em primeiro lugar, verificou-se a  inadequação do modelo de funcionamento 

segundo as normas do direito público, sob o formato de autarquia e fundação 

pública, em razão da rigidez do regime administrativo, notadamente no que se 

refere à gestão de pessoal, à gestão orçamentária e ao processo de compras e 

licitações. 

Depoimento do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro, 

da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, prestado durante grupo 

de trabalho coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

em 2004, aponta que: 

 “o atual modelo de gestão dos institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro 
tem se mostrado insuficiente para fazer face às complexidades inerentes ao 
universo administrativo hospitalar. Seu enquadramento como órgãos da 
Administração Direta – AD, não tem assegurado a agilidade e a flexibilidade 
necessárias aos processos de aquisição, incorporação tecnológica, 
contratação, estruturação de carreira e remuneração de servidores, entre 
outros. Tal “engessamento” levou, nos casos do Instituto Nacional do Câncer, 
Instituto de Traumatologia e Ortopedia, Instituto Nacional de Cardiologia de 
Laranjeiras e o Hospital Geral de Bonsucesso, assim como em diversas 
unidades, particularmente os hospitais universitários no país todo, à criação 
da figura da fundação de apoio, de caráter privado, permitindo maior 
autonomia administrativa, ainda que sem efetiva institucionalização desta 
autonomia. 

As fundações de apoio têm sido, historicamente,  instrumentos de viabilização 
das ações para as quais a resposta da administração direta e autárquica é 
inadequada, em particular no que diz respeito à gestão de recursos humanos, 
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permitindo remuneração compatível com a qualificação exigida nas várias 
áreas técnicas.  

Esse processo, entretanto, vem sendo objeto de contestação por parte de 
órgãos de controle interno e externo da ação governamental, em particular do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, o que coloca em risco 
políticas de recursos humanos das unidades hospitalares e institutos, algumas 
das quais contendo significativas inovações gerenciais, tais como avaliação e 
remuneração por desempenho. De fato, a qualidade da atenção hospitalar 
prestada por essas instituições estará ameaçada se uma alternativa de gestão 
não for encontrada em curto prazo”. 

O que se observou, naquela época, é que a necessidade de dar flexibilidade aos 

órgãos e entidades públicos que atuam nas áreas sociais, em especial naquelas 

que a sociedade reconhece como de grande importância a ação direta do Estado, 

como saúde e educação, culminaram com a adoção de práticas e recursos 

institucionais muitas vezes de natureza duvidosa, tais como a como a expansão 

das relações com fundações de apoio para além dos limites constitucionais e 

legais, colocando o Estado em preocupante risco jurídico.  

As instituições que não se arvoraram por esses caminhos eivados de ilegalidade 

subsistiam com elevado risco de gestão e risco de imagem, com dificuldades em 

manter quadros qualificados em serviços, muitas vezes de alta complexidade e 

sem capacidade de atender à demanda social, pela falta absoluta de mão de 

obra. Os processos usuais de contratação, remuneração, gestão do desempenho 

e demissão, nesses casos revelou-se inadequado. Isso sem contar as dificuldades 

de financiamento do setor, com possibilidades limitadas de geração de fontes 

alternativas de receitas. 

Todas essas dificuldades conduziram o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão a coordenar  estudos, com representantes da área da saúde, da área da 

educação, juristas e outros colaboradores, no objetivo de conceber um formato 

jurídico que, dentro do Estado, pudesse gozar de maior flexibilidade e autonomia. 

O modelo de empresa estatal, que naturalmente poderia atender a todas essas 

demandas, não se ajustou, em função de se tratar de tecnologia adequada para 

a intervenção do Estado no mercado, com objetivo, inclusive de lucro. Mudar 

substancialmente o modelo para acomodar os serviços sociais do Estado seria 

deturpar o formato jurídico e, ao invés de resolver um problema, desconfigurar 

outro  formato jurídico definido e consolidado no ordenamento jurídico brasileiro 

(o que acabaria sendo realizado, afinal, com a criação da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares, em 2011). 

O modelo de organizações sociais, nesse caso, nunca chegou a ser uma opção. 

Apesar do Governo Federal reconhecer a importância desse formato de parceria 

Estado e Sociedade e estar interessado em resolver seus problemas de 

inconstitucionalidade, não se tratava aqui de adotar um modelo de “privatização” 

do serviço público, mas de conceber um formato eminentemente estatal para a 

prestação de serviços em que o Estado reconhece a importância de atuar de forma 

complementar ao privado. 
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O modelo jurídico da fundação estatal nasceu, portanto, como proposta de nova 

tecnologia organizacional, a partir da produção de direito novo, que visa dotar o 

Governo de agilidade e efetividade no atendimento às demandas sociais do País. 

O modelo encontra amparo na Constituição Federal que prevê a possibilidade 

do Estado destacar parte de seu patrimônio para constituir uma fundação regida 

pelo direito privado, exigindo para isso que lei complementar delimite as áreas 

de atuação desse ente estatal. 

A partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, a melhor doutrina de direito 

constitucional e administrativo brasileiro tem entendido de maneira harmônica 

que o Poder Público pode instituir, mediante autorização legislativa, fundação 

com personalidade jurídica de direito privado ou de direito público, cabendo ao 

legislador essa decisão, em função das atividades a desempenhar.  

Cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que o Estado pode 

escolher entre um modelo e outro, conforme a área em que atuar; é a lei quem 

deve definir se a fundação a ser instituída será de direito publico ou de direito 

privado. 

A fundação instituída pelo Estado, segundo as normas de direito privado, 

denominada fundação estatal é aquela que exerce funções não exclusivas, ou 

seja, não atua em área onde é necessário o uso do poder de autoridade - poder 

de comando (ou de polícia) do Estado - e não tem atividade voltada para a 

obtenção de lucro: áreas como assistência social, saúde, ciência e tecnologia, 

meio ambiente, cultura, desporto e previdência complementar do servidor 

público, para os efeitos do art. 40, §§ 14 e 15 da Constituição.  

Os fins a que se destinam as fundações estatais são sempre de caráter social e 

suas atividades caracterizam-se como serviços públicos. Por esse motivo, não 

pode o Estado instituir fundações estatais quando pretender atuar na produção 

de bens econômicos e na geração de lucro, como fazem os particulares. Para esse 

objetivo, deverá criar empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

Também não pode o Poder Público instituir fundações estatais quando a atividade 

publica a ser exercida de forma descentralizada exigir o uso do poder de 

autoridade do Estado. Nesse caso, impõe-se o regime jurídico público próprio das 

autarquias (ou das fundações autárquicas, pois as distinções assentam-se na 

natureza das coisas e não nos rótulos). 

A categoria jurídico-institucional da fundação estatal fica reservada aos setores 

em que cumpre ao Estado atuar de forma complementar com a livre iniciativa, 

exercendo atividades que, embora consideradas de relevância para o interesse 

público, não lhe sejam exclusivas, necessitando, para isso, de maior autonomia e 

flexibilidade de gestão, que favoreçam a eficácia e a eficiência da ação 

governamental. 

O Poder Público, em certa medida, publiciza tudo o que toca. Assim, embora se 

constitua segundo as normas do direito privado, o fato de ser criada pelo Estado 

faz com que a fundação estatal submeta-se a normas claramente públicas, 
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fundamentais para a garantia de que os fins impostos à entidade sejam 

perseguidos e de que os recursos públicos nela investidos sejam corretamente 

aplicados, bem como para manter o controle e a fiscalização estatal. 

A fundação estatal é instrumento da ação do Estado, que pode criá-la, mantê-la 

ou extingui-la conforme a conveniência e o interesse públicos. Ela não se desliga 

da vontade do Estado e goza de autonomia parcial, nos termos outorgados pela 

respectiva lei autorizativa, sendo supervisionada por órgão da Administração 

Direta ou entidade da Administração Indireta em cuja área de competência estiver 

inserida a sua atividade, sujeitando-se à fiscalização do sistema de controle 

interno de cada Poder e ao controle externo. 

A lei ordinária que autorizar a criação da fundação estatal deve estabelecer o 

regime administrativo mínimo, isto é, as normas de caráter público que devem 

ser aplicadas à entidade, para garantir a observância do interesse público. O ato 

de instituição da fundação estatal, pelo Poder Público, não é irrevogável, como o 

é o das fundações instituídas por particulares. A fundação estatal pode ser extinta 

ou modificada a qualquer tempo, a partir de alterações na sua lei instituidora, a 

exemplo do que ocorre com as empresas públicas e sociedades de economia 

mista. 

Para o Poder Público criar uma fundação estatal é preciso uma prévia autorização 

legislativa específica (lei ordinária) para o destaque do patrimônio público e sua 

personalização segundo as regras do direito privado. A lei ordinária que autorizar 

a criação da fundação estatal deverá, também, definir, entre outros, a sua 

finalidade e os seus objetivos institucionais; o patrimônio que lhe será transferido 

ou doado; suas fontes de receitas; aspectos básicos sobre sua direção e 

administração e sobre o contrato estatal de serviços a ser firmado com o Poder 

Público para pagamento pelas atividades e serviços públicos que forem 

contratados. A constituição da fundação estatal efetiva-se com o registro de seus 

atos constitutivos no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, na forma 

prescrita pelo Código Civil ou pela criação pelo Poder Executivo, mediante 

decreto. 

São as principais características da fundação estatal: 

a) constitui modalidade de descentralização administrativa, inserida na 

administração pública descentralizada, ao lado das empresas públicas e 

sociedades de economia mista e sujeita ao controle estatal para que a 

vontade do ente Público que a instituiu seja cumprida;  

b) vincula-se ao órgão ou à entidade em cuja área de competência estiver 

inserida a sua atividade, o qual será responsável pela sua supervisão;  

c) sujeita-se à fiscalização do sistema de controle interno de cada Poder e 

ao controle externo;  

d) seu patrimônio é formado pelos bens móveis e imóveis, valores, direitos 

e outros bens que lhe forem destinados para a consecução de sua finalidade 
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ou por aqueles que ela adquirir com sua receita própria ou receber de 

terceiros por doação.  

Neste último caso, admite-se, apenas, a doação de bens livres e 

desembaraçados.as receitas da entidade compõem-se das rendas que 

auferir pela prestação de serviços e pelo desenvolvimento de suas 

atividades, bem como por doações, conforme dispuserem a lei autorizativa 

de sua criação e o respectivo estatuto.  

Destaque-se que as fundações estatais, por serem controladas pelo Poder 

Público devem observar, na íntegra, as políticas e diretrizes governamentais 

do setor em que atuam.  

Assim, em áreas como a saúde pública, em que a política do Sistema Único 

da Saúde, disposta na Lei nº 8080/1990, estabelece a universalidade de 

acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, a fundação 

estatal que vier a ser instituída para prestar serviços de saúde de natureza 

universal (gratuita), ficará impedida de realizar contratos com terceiros que 

visem à prestação de serviços de mesma natureza ou instituir taxa ou 

qualquer forma de pagamento direto pelo seu usuário. 

Nesses casos, podem, no entanto, gerar receitas adicionais no exercício de 

suas atividades, seja pela venda de outros serviços que não os prestados 

exclusivamente ao Poder Público, pela aplicação de suas receitas no 

mercado financeiro, pelo estabelecimento de convênios e outras parcerias 

para a realização de estudos e pesquisas, e pelo recebimento de doações, 

entre outros;a fundação estatal goza de autonomia gerencial, orçamentária 

e financeira, nos limites da legislação, resguardados os requisitos públicos 

impostos pelo regime administrativo mínimo.  

Esse regime caracteriza-se, essencialmente, pela observância dos princípios 

constitucionais da Administração Pública e das disposições do art. 37 da 

Constituição Federal, especialmente no que se refere à realização de 

concurso público e à observância de regras de licitação;  

e) não integra o Orçamento Geral da União como unidade orçamentária. 

Suas rendas são oriundas das receitas que auferir da prestação de serviços 

e do desenvolvimento de suas atividades, bem como por doações, conforme 

dispuser a lei ordinária que autorizar sua instituição. Observa o sistema 

contábil das empresas estatais, no que couber, até que seja editado 

regulamento próprio; 

f) dispõe de sistemas administrativos próprios de pessoal, de compras, de 

orçamento, de serviços gerais, dentre outros e, portanto, não integra os 

sistemas administrativos da Administração Pública; 

g) o regime jurídico de pessoal é o previsto pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), mais próprio dos entes públicos que atuam em regime áreas 

complementares à livre iniciativa, observadas, no entanto, as restrições 

impostas aos órgãos e às entidades públicos, ainda que de direito privado, 
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pelo art. 37 da Constituição. O ingresso dos seus empregados dá-se 

mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do 

inciso II do art. 37 da Constituição.  

O processo de seleção para admissão de seu pessoal efetivo deve ser 

precedido de edital publicado no Diário Oficial da União, observados os 

princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade. A relação entre a 

fundação estatal e os seus empregados é estabelecida por  acordos 

coletivos, que resultam de processos de negociação coletiva anual; 

h) as fundações estatais que atuarem nas áreas sociais (e o campo das 

fundações estatais, diferentemente das empresas públicas, são serviços 

públicos de cunho social) gozarão de imunidade tributária sobre o 

patrimônio, renda ou serviços relacionados com suas finalidades essenciais 

e serão isentas da contribuição da seguridade social. A imunidade não 

abrange os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações 

financeiras de renda fixa ou variável. observa as normas legais sobre 

licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, em 

cumprimento, podendo editar regulamento próprio, de acordo com 

dispositivo já previsto na legislação; 

i) seus bens são passíveis de penhora. Observa, entretanto, um regime 

diferenciado, regulado pelas disposições do art. 678 do Código de Processo 

Civil, no qual o processo de penhora não é realizado diretamente, mas 

mediante a nomeação, pelo juiz, de um depositário, que poderá ser, 

preferencialmente, um dos seus diretores. Esse depositário deverá 

apresentar uma programação para o pagamento das dívidas ou, no caso 

de a penhora recair sobre todo o patrimônio, recorrer ao Poder Público. 

A categoria jurídico-institucional da fundação estatal foi concebida a partir da 

noção fundamental de Estado Democrático de Direito, que orienta no sentido da 

promoção do reequilíbrio do poder em favor da cidadania, reconhecendo o 

cidadão como importante ator político. 

Dessa forma, no desenho da instituição, buscou-se aperfeiçoar os mecanismos 

de relacionamento com a sociedade civil, notadamente na composição do 

modelo de governança ampliado, que garantisse o alinhamento das suas 

atividades às necessidades sociais e ao interesse público. 

O sistema de governança da fundação estatal é colegiado e composto de um 

conselho curador ou de administração, de uma diretoria excecutiva, de um 

conselho fiscal e de um conselho consultivo social. O Conselho Curador ou de 

Administração é o órgão de direção superior, controle e fiscalização da fundação 

estatal. A ele cumpre assegurar que a entidade atue em alinhamento às diretrizes 

e estratégias governamentais traçadas para o seu setor de atividade, zelando e 

velando interna e externamente para que as finalidades públicas sejam 

efetivamente cumpridas. É um órgão colegiado, com representação majoritária 
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do governo, mas que conta, entre seus membros, com a participação obrigatória 

de representantes da sociedade civil e dos empregados da Fundação.  

Além disso, o Conselho conta uma instância consultiva - Conselho Consultivo 

Social – que é um órgão a ele  diretamente subordinado constituído por 

representantes da sociedade civil, aí incluídos usuários e outras pessoas físicas ou 

jurídicas com interesse nos serviços da entidade. Suas principais funções são 

informar e orientar o Conselho Curador acerca das expectativas e interesses da 

sociedade com relação à atuação da fundação estatal, bem como acompanhar 

e avaliar o desempenho da entidade, de forma a garantir o alinhamento do 

processo decisório aos interesses públicos. O Conselho Consultivo Social deverá 

eleger um representante, dentre seus membros, para compor o Conselho 

Curador, na qualidade de representante da sociedade civil. 

Essa é uma estrutura inovadora e inédita dentro da administração pública federal 

– uma estrutura de governança que prevê a participação qualificada da sociedade 

diretamente no processo decisório do ente público. 

A Diretoria-Executiva da fundação estatal é o órgão executivo, subordinada ao 

Conselho Curador ou de Administração, responsável pela administração superior 

e gestão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e assistencial da 

Fundação. O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno, responsável pela 

fiscalização da gestão econômico-financeira da fundação estatal. Deve examinar 

suas contas, seus balanços e quaisquer outros documentos que emitir e, ao final, 

apresentar parecer contábil, que deverá ser, no mínimo, anual. 

Embora seja entidade de direito privado, a fundação estatal é essencialmente 

diferente das modalidades de entidades da sociedade civil que estabelecem 

relação de fomento e parceria com o Estado, tais como as organizações sociais 

(OS), as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), os serviços 

sociais autônomos (SSA) e as fundações de apoio. Ela é administração pública: 

patrimônio público personalizado segundo as regras do direito privado para a 

prestação de serviços públicos. Seus agentes são empregados públicos, revestidos 

de responsabilidade pública. 

Quando o Estado institui uma fundação estatal para executar determinado serviço 

ele mantém o processo decisional dentro do espaço público – dentro do próprio 

Estado, de forma diversa do que ocorre com os modelos de OS, OSCIP, SSA e 

fundações de apoio. Isso porque o sistema de governança é estatal e sua direção 

está sujeita às macro-orientações de governo e à política setorial que regem a 

ação da administração direta e indireta em seu setor de atuação, tais como as 

autarquias e as empresas estatais. 

É bom lembrar que as OS, OSCIP e fundações de apoio, assim como outras 

entidades da sociedade civil que mantêm relação de parceria com o Estado por 

via de contrato estatal de serviços, termo de parceria ou convênio, não integram 

a administração indireta. Não são supervisionadas e fiscalizadas pelos órgãos de 

controle da Administração. Sua gestão é privada, não se submetendo a normas 
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de direito público. Seus empregados também não são públicos, podendo ser 

contratados sem concurso. Nelas, o que é objeto de fiscalização é a aplicação do 

recurso de origem pública e não a gestão da entidade. 

O modelo de fundação estatal, em contraposição aos modelos de OS e OSCIP, 

é uma proposta de novo formato jurídico-institucional para a ação do Estado no 

campo social, dentro da Administração Pública, sem migrar a responsabilidade 

pela entrega de bens e serviços essenciais à população para o campo da iniciativa 

privada, por meio de parceria ou contratação. 

Concebida a partir da noção fundamental de Estado Democrático de Direito, a 

Fundação Estatal é aberta à participação cidadã, responsável e qualificada, 

embora preserve a estrutura de propriedade pública, com sistema de governança 

estatal, onde o processo decisório se mantém dentro do espaço público. Garante 

a presença do Estado, mas caracteriza-se pela sintonia com as formas 

cooperativas de ação do Estado, inclusive, com os demais entes federados e com 

a sociedade. 

Dotada de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a fundação estatal é 

regida por regras do direito privado, à semelhança do formato da empresa estatal 

sem, entretanto, se referenciar no modelo competitivo da busca pelo lucro. O 

modelo é próprio para a atuação do Estado em áreas que não lhe são exclusivas, 

ou seja, onde não é requerido o exercício do seu poder de autoridade, como a 

saúde, educação, cultura, esporte, turismo, tecnologia, assistência social, dentre 

outras. 

A perspectiva que se abre, portanto, com a proposição da categoria jurídica da 

fundação estatal no ordenamento jurídico brasileiro é mais do que simplesmente 

um ato de regulamentação de dispositivo da Constituição Federal. Trata-se da 

perspectiva de criar um novo direito para uma nova realidade nacional, capaz de 

refletir e promover o avanço social dentro do paradigma de gestão pública 

democrática proposto para o país.  

Trata –se de romper com a tradição jurídica nacional, que assenta a fundação 

dentro da figura jurídica da autarquia – cujo conceito e história estão relacionados 

a processos endógenos de gestão, em função até das atribuições que se ocupam 

– de caráter eminentemente de concessão e restrição de direitos (o poder de 

polícia), e avançar em direção a um novo instituto, eminentemente estatal que 

consiga atender aos interesses da população no que diz respeito à saúde, à 

educação e a todos os demais direitos básicos do cidadão, numa visão de Estado 

que é o viabilizador, o intermediador entre o público e o privado mas, que se 

deixe bem claro, em clara distinção ao privado. O desafio com o modelo da 

fundação estatal é construir uma lógica para o público que se fundamente na 

busca da efetividade e da eficiência que passe ao largo do conceito de 

concorrência do mercado.  

Uma nova lógica que se fundamente nos conceitos de transparência e 

participação social. Que o mecanismo de avaliação de desempenho individual e 



 

 

9 

SS DIREITO E GSTÃO PÚBLICA CONSULTORIA 
 www.ssdgp.com 

institucional se fundamentem, não no conceito privado da concorrência, mas no 

conceito social da avaliação externa, do accountability. O projeto da fundação 

estatal é uma proposta de gerir não com mentalidade de empresário, como o 

proposto por David Osborne e outros consultores e especialistas em gestão 

pública, nas últimas décadas, mas a de criar uma nova mentalidade de gestão 

pública sintonizada em resultados e monitorada pela avaliação e participação 

social nos assuntos do Estado. 

 

Brasília (DF), 2008 

 


