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1. INT RODUÇÃO
A organização administrativ a do Estado constitui o capítulo
mais inconsistente do direito administrativo nacional . Essa
afir mação polê mica tanto v ale para o direito adminis trativo c om o
conjunto de regras e princípios normativos (micro cosmo
nor mativ o, linguagem-objeto ou lingu age m prescritiv a do dire ito)
quanto para o direito administrativo como disciplina prática ou
herme nê utica
(metaling uage m da
interpretaç ão, linguagem
descritiv a o u, s ob outro enfoque, linguage m criptonormat iv a da
doutrina). É o que se tentará de mon strar a seguir, enfatizando a
aplicaç ão dessa premissa às fundaç ões instituídas e mantidas pelo
Poder Público.

1.1.

IN CON SIS TÊ N CIA N O R MA T IVA

As
dispos ições
jurídicas
atin entes
à
orga nização
ad ministrativ a d o Estado Brasileiro, em particular sobre a
organizaç ão
das
entidade s
da
ad min istra ção
in dire ta ,
caracteriza m-s e pelo casuísmo e pela imprecisão conceitual.

Há marcado casuísmo, no sentido técnico, a partir da
própria n ormativ idade con stitucional. A Cons tituição Bras ileira, por
u m lado, estabeleceu que “somen te por lei específica poderá s er
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública ,
socie dade de economia mista e de fundaç ão (...)” (Art. 37, XIX) ,
estabelec endo a inda qu e “depende de autorização legislativ a, em
cada
caso,
a
criaçã o
de
subsidiárias
das
entidades
mencionadas”(...) ou a “participação d e qualquer delas e m
e mpresa priv ad a” (Art. 37, XX); po r outro lado, a Constituição
apare ntemente não re clamou a existên cia de uma lei orgâ nica
geral
da
administração
pública,
destinada
a conce der
sistematicidade, prev isibilidade e clareza conc eitual às diferentes
formas organizacionais de e xpressão do Poder Público.
A ausên cia de uma nor ma geral e m matéria de orga nização
ad ministrativ a permitiu e per mite que em cada lei ordinária se
redefina conceitualmente as entidades da administraçã o
indireta do Estado. A lei e spe cífica que c ria ou autoriza a criação
de en tidade pú blica pode es tabelecer disciplina que v ale
casuisticamente para aquela entid ade c ria da ou autorizada , mas
não para as demais , e m as pectos sensíveis, como o â mbito de
autono mia da ent ida de, a co mposição do s s eus quadros dirigentes
e o controle ou s upervisão de s ua atuação pe la Ad ministração
Direta. O risc o c onstante de fragmentação e fluidez dos arranjos
organizacionais, ao contrário d e ser alg o positiv o, terminou por
produzir gra ve c onfusão no próprio legislador, no administrador,
na jurisprudência dos Tribunais e entre juris tas, gerando
incerteza e ineficiência no que se r efere ao modus operandi
específic o de c ada tipo de entidade, o seu regime jurídico
predo minante e a s ua forma de relaciona mento c om os órgãos de
controle intern o e externo. Falta um quadro normativo nítido do
regime juríd ico das entidade s públicas e sobram s oluções
originais, desencontros conceituais e mal entendidos e m
matéria essencial para o funciona mento regu lar e ágil da
Ad ministração Pública.
O casuísmo ce rtamente gera imprecisão, mas ta mbé m é
retroalimenta do por vacilações conceitua is e terminológicas da
própria legislação, la me ntav elmente a partir da Lei Funda men ta l,
mas com reforço especial na legislaç ão ord inária, e m partic ular no
Dec reto-Lei 200, de 25/2/1967 , expedid o co m funda mento no Ato
Institucion al 4, de 196 6, em ple na d itadura, composto po r nada
menos de 21 5 artigos. Não é preciso buscar muito : o inc iso XX, do
art. 37, da Constituição Federal, já ref erido, ainda e m sua redação
original, recla ma autorização le gislativ a específic a tanto p ara
criaç ão de subsidiária co mo pa ra a participação em empresa
privada de qualquer das entidad es re fe rida s n o in ciso IX da
art.3 7, o que é tec nicamente u ma impro prie dade ev iden te , pois
não parece concebível que autarquias e fundações constituam
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subsidiá rias ou participem do capital de empresas privadas ! O
Dec reto-Lei 200/67, de sua parte, confunde c om freqüência
institutos díspares, como a descen tralização e a des concentração
(v .g, art. 10), além de adotar con otações problemátic as p ara
definir au ta rquia e fundação pública , entre outras graves
incons istências , assinalad as reitera damente pela d outrin a.
Es sa conclus ão vale també m para o âmb ito estadua l e
munic ipal que, e mbora detentores de autono mia para disciplinar a
própria organização ad ministrativ a, h abitualmen te tê m adotado e m
grande medida o modelo da legislação federal.
No tex to cons titucional v igente, já com sucessivas
e mendas , no caso específic o das fundaç ões, que no s interessa
aqui mais de perto, a vac ilação conceitual e terminológica pode
ser qualificada como dram ática. São adotadas nada menos do
que quatro formas de referênci a a fundações no texto
constitucional:

a)
“fun dação” (art. 37, XVII, XIX; 39, §7º; a rt. 40,
cap ut; 163, II, 16 7, VIII; 202 , §§ 3º e 4º, da CF e art. 8º e
61, do ADCT);
b)
“fun dação públi ca ” (art. 39 , ca put, ori ginal ,
repri sti nado p or re cente deci são do STF; art. 19, do ADCT);
c)
“fun dações in sti tuídas e manti das pel o Pode r
Públ i co”(art. 71, II e III; 150 , §2º; 157, I; 1 58,. I; 165, § 5º, II
e III; 169 , §1º, da CF e art. 18 ; 35, §1º, V, e 61 do ADCT);
d)
“fun dações so b c ontrol e e statal ”(art. 163, II, da
CF e art. 8º, §5º, da ADCT).

Em a lgu mas des sas disposições, a “fundação” referida
emparelha perfeitamente com as autarquias e com a própria
administração direta, pessoas de direito público, a revela r
semelhança de disciplina jurídica . É o cas o, por ex emplo, do art.
19 do ADCT , pois o dispos itiv o ga ran te aos “s ervidores p úblicos
civ is ” dessas pessoas admin istrativ as o direito a estabilidade
extraordinária se e m exercíc io continuado há pelo menos cinco
anos na data d a promulgaç ão da Constituição e, median te
concurso de efetivaç ão , a própria integração em cargo público .
É a hipó te se també m do art. 40, c a put , da Constituição, c om a
redação dada pela Emenda Cons titucional n. 41/2003, que
deter mina a aplic ação d o regime de previdência es pec ífico dos
titulares de cargos efetivos para servidores da ad ministração
direta, das autarquia s e das fundaçõ es. Pode -se referir ta mb é m o
dispos to no art. 1 69, §1º, da CF , que ressalva apenas as
empre sas estatais da exigência de autoriz ação específica na le i
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de diretrize s orçamentárias para a c onc essão de vantagens ou
aumentos de remuneração de pessoal . É a h ipótese igualmen te
do a rt. 39 , caput , da Con stituição, na redaç ão original,
repristinada por rec ente decisão do STF, que re estabeleceu a
obrigatoriedade do reg ime jur ídico único para a ad ministração
direta, das autarquias e das fundações públicas.
Em outros dis positiv os, a “fundação” referida recebe
tratamento equivalente ao concedido a empresas estata is ,
pessoas submetidas predom inantemente a regime jurídic o
privado, como no art. 37, XIX e 167, VIII, da Constituiçã o
Federal. Na prime ira dis posição , també m já referida, na redação
da Emenda Cons titucional n. 19/98, rec lama -se lei específic a p ara
criar autarquia e, de modo clara me nte distinto, reclama -se le i
específic a para autorizar a criação de e mpresa pública , s ociedade
de eco nomia mista e fun dação. No art. 61 do ADCT, que cuida
especialmente de dis por sobre o fome nto de entidades privadas
de e ns ino, inclu i-s e també m referên cia a manutenção de recursos
para fundações d e ensino e pes quisa “cuja cria ção tenha sido
autorizada por lei”. No art. 1 67, VIII, proíbe -s e a utilizaçã o, sem
autorização legislativ a espec ífica, de recursos dos orçamentos
fis cal e da seguridade social para suprir nece ssidade ou c obrir
déficit de e mpres as, fundações e fu ndos.
FRANC ISCO GAETAN I deno mina essa fluide z e incerteza
das formas estruturais da organização administrativ a de
“cacofonia organizac ional”. Nas suas palav ras: “A administração
pública brasileira é correntemente caracterizada por uma cacofonia
organizacional devido à co-existência de múltiplas formas jurídicas
referentes a como se estruturam os variados tipos de atividade
governamental”. Essa cacofonia, que também reconhecemos, não traria
problemas, se o quadro geral fosse nítido, com cada forma estrutural bem
definida, a ser utilizada e compreendida por todos, sem vacilações e mal
entendidos. Não é o que ocorre.
No segmento das fundações, saliente-se novamente, a
Con stituição refere ora a “ad minis traç ão fun dacional” como
segmento à parte da administração indireta (art. 38, caput; 3 7,
XI, da CF), ora encarta as fundações no âmbito da
administração indireta (art. 37, caput, XVII e XIX). Desse modo
repro duz, no plano constitucio nal, a v acilaç ões do legisla dor
ordinário.
Na EC 19/98, e m nor ma espec ífic a, o leg islador da refor ma
deixou assin alado q ue esse es ta do de coisas reclamava rev is ão
abrangente, globa l, sistemática, abra ngente de todas as
entidades da administraç ão indireta . No art. 26, da Emenda
Con stitucional n. 19, prescrev eu -se:
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Art. 26 . No pra zo d e d oi s anos d a p romul gaçã o d esta
Emen da, as en ti dade s da admi ni s tra ção in di reta terão s eus
esta tutos rev i stos quan to à res pecti v a natu re za j u rídi ca,
tendo em conta a fi n ali dade e as c ompetênci as
efeti v ame nte real i zada s.

A disposiç ão não foi re gulamentada ne m foi efetiv amen te
aplicad a, não tendo oc orrido a rev isã o dos estatutos nem u m
programa para análise da transforma ção da natureza jurídica de
entidades em diss onância organizac ional c om as s uas finalidades
ou competências efetiv ame nte re alizadas. Essa rev isã o, imposta
e m n orma cons titucional de cu mprimento o brig atório , no entanto,
some nte parece viável se existente um quadro coerente e globa l
sobre a tipologia das forma s estrutura is da organizaçã o
administrativa, referen cial para as revisões reclamad as. É dizer: o
art. 26 da Emenda Cons titu cional n. 19/98 pode ser considerado
base para a exigência não apenas para a revisão da forma
jurídica das entidades da administraç ão indireta , mas base de
exigência para uma nova lei orgânica da administraç ão
pública, apta a rev ogar o Decreto-Lei 200/67 e oferec er
sistematicidade e algu ma clare za co nceitual a org anização
ad ministrativ a brasileira.
Es sa inteligênc ia encontra reforço ta mbé m e m ou tras
alterações realizadas pela Emenda Constitucional n. 19 /98 e m
sede de o rgan ização administrativ a. Co m eficác ia imediata, o
legisla dor da refor ma de 1998 pro mov eu alteração no art. 37 , XIX,
da Constituiç ão para diminuir, e m pa rte, a imprecis ão técnica do
texto, mas fo i alé m, reveland o també m a sua preocupaç ão c om a
sistematização dos e ntes da adminis traç ão indireta. Na v ersão
original do art. 37, XIX, dizia-se: "XIX - somente por lei específica
poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia
ou fundação pública”. A imprecisão era patente: as autarquias eram e são
criadas por lei, que as constitui, sem reclamarem qualquer outro ato adicional
de instituição; as empresas públicas, sociedades de economia mista e as
fundações de direito privado, reversamente, sempre reclamaram, ao menos em
nosso direito, atos constitutivos e registros adicionais para a efetiva instituição,
consoante a legislação regente. Por outro lado, as fundações de direito
público, ou fundações públicas, na dicção constitucional, entendidas
como simples autarquias ou fundações autárquicas, deveriam ser
subsumidas no próprio conceito de autarquia e, portanto, não deveriam
demandar uma dupla referência no interior de um mesmo dispositivo
constitucional. Com a Emenda 19/1998, o texto assumiu outra feição:
“somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de
sua atuação”.
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A redação vigente ainda é imperfeita. Coerente com a idéia de uma
melhor sistematização das entidades da administração indireta, a exigência de
lei complementar para definição das áreas de atuação de certas entidades é
louvável, especialmente se a medida contribuir para ordenar as entidades
conforme “a finalidade e as competências efetivamente realizadas”, nos termos
do art. 26 da Emenda Constitucional n. 19/98. Mas a forma como essa
exigência foi posta no texto, lamentavelmente, permite a ambigüidade sobre a
abrangência da lei complementar, isto é, deixou incerto se devem ser
definidas as áreas de atuação das fundações apenas ou, por igual, também a
área de atuação das empresas públicas e das sociedades de economia mista.
Com efeito, o texto da norma divide em dois os modos de emprego da lei
específica na criação de entidades da administração indireta. Se com a
expressão “neste último caso” está a referir o segundo modo de emprego da
lei, a simples autorização para a instituição das entidades, então a abrangência
é ampla e alcança todas as formas de entidade referidas na segunda parte da
norma. Se a expressão refere a última entidade mencionada na relação de
entidades apresentada, circunscreve-se às fundações referidas na segunda
parte do dispositivo. Considero esta última a melhor compreensão do texto,
especialmente sob um ângulo sistemático, pois a própria Emenda
Constitucional 19/98 estabelece no art. 173 da Constituição, §1º e seguintes, a
exigência de lei ordinária para disciplinar o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens. Se esta última matéria é
entregue à lei ordinária, reserva-se o objeto da lei complementar referida na
parte final do art. 37, XIX, apenas a disciplinar o campo de atividades das
fundações criadas por autorização legal, isto é, as fundações estatais de direito
privado.
A Emenda Constitucional 19, além disso, suprimiu da cabeça do art. 37
a expressão “administração fundacional”, mantendo apenas a referência a
administração direta e indireta, esta última suficiente para abranger todas as
entidades personalizadas criadas pelo Estado. Mas, paradoxalmente,
introduziu a expressão referida na cabeça do art. 38. Na EC 41/2003, a mesma
expressão ressurge no sempre instável inciso XI do art. 37.

1.2.

IN C ONS IST ÊN C IA DA D OU T RIN A

A doutrina brasileira trad icionalme nte dispensou uma
atenção s ecundária ao tema da organiza ção ad ministrativ a. Por
razões pragmát icas, dia nte da vertente au to ritária d e nossa
ad ministraç ão pública, dominant e na h istória do p aís, a dou trina
concen trou atenç ão no estudo das "formas de expressão" da função
administrativa (por exemplo, no regime do ato administrativo, do contrato
administrativo, do regulamento) e nas garantias dos administrados (princípios
jurídicos condicionantes da administração, processo administrativo e o controle
administrativo), com o objetivo de precisar os limites e condicionamentos do
agir da Administração. A estruturação do aparato administrativo, a organização
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da administração no seu sentido subjetivo ou orgânico, recebeu muito menor
atenção. Contamos ainda assim com estudos valiosos na matéria,
verdadeiramente magistrais, especialmente sobre o regime das autarquias
(v.g., a clássica tese de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a Natureza e o
Regime Jurídico das Autarquias, publicada em 1968), mas são estudos em
pequeno número, o que apenas confirma a tendência geral.
Esse fato explica em parte o grande desencontro de classificações e
de conceitos entre os estudiosos da matéria.
Pode mos exe mplificar ess a inc onsistênc ia da doutrina, por
igual, co m o conceito de fundação.
To dos concordam que fundação é categoria jurídica
aplicad a tanto no direito c iv il quanto no direito ad ministrativ o. Em
qualquer os ramos, fundaç ão é patrim ônio (conjunto de bens)
personalizado, afetado a uma finalidade específica e nã o
lucrativa definida pela vontade do instituidor, submetido a
controle e fiscalização pelo Poder Público.
No atual Códig o Civ il, ao c ontrário do que ocorria na
vigênc ia do Código de 19 16, essa fin alidade do instituidor v em
de marcada , pois somente poderá c onstituir -se fun dação para “fins
religiosos , morais, culturais ou de assistênc ia”.
Mas cessam nes te p onto as conco rdâncias.
Pode mos classificar as orientações doutrinárias em matéria
de fundações em três:
a) Para a primeira, monista, toda fundação instituída e
mantida pelo Poder Público é fundação de direito público, é autarquia
ou fundação autárquica, apenas com a peculiaridade da criação ser
realizada ou autorizada por lei e área delimitada por lei complementar
(Celso Antônio Bandeira de Mello após a Constituição Federal de
1988, Lucas Rocha Furtado, Lúcia Valle Figueiredo);
b) Para a segunda, monista também, tradicional e quase
desaparecida após 1984, com a decisão no STF no RE 101.126-RJ,
Rel. Moreira Alves, é impróprio falar-se em fundação de direito público,
pois toda fundação é forma civil, isto é, de direito privado (Manoel
Franco Sobrino, Seabra Fagundes, Hely Lopes Meirelles antes da
Constituição de 1988);
c) Para a terceira, dualista, o texto constitucional vigente
refere a dois tipos de fundação, como explicitou a nova redação do art.
37, XIX, sendo possível falar-se tanto em fundações de direito
público, autênticas autarquias, como em fundações de direito
privado, desde que a denominação tenha coerência com a finalidade
e as competências efetivamente realizadas. (Maria Sylvia Zanella di
Pietro, Diogenes Gasparini, Alice Gonzalez Borges)
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Adoto, des de há mu ito, a concepção dualista.
As fundações são de direito público se manejam prerrogativas de
direito público, se titularizam poderes de autoridade, independentemente
da atividade que desempenham, pois semelhante autorização legal é
incompatível com a aplicação geral do regime das entidades de direito privado.
Neste caso, devem receber tratamento equivalente ao das autarquias, em
sintonia com diversas disposições constitucionais, antes referidas (Art. 39,
caput; 40, caput; 169, §1º.; 19, ADCT). Se são autarquias fundacionais, por
oposição às autarquias corporativas, são disciplinadas integralmente por
normas de direito público, em especial:
a)
seus bens são inalienáveis (art. 67, CC),
insuscetíveis de usucapião (art. Art. 200 do Decreto-Lei
9.700/19460), imprescritíveis e impenhoráveis;
b)
o pagamento de dívidas decorrentes de
condenações judiciais se faz mediante precatório (art. 100, CF);
c)
a cobrança de seus créditos se faz por executivos
fiscais;
d)
gozam do foro privilegiado do juízo federal (art. 109,
CF);
e)
criação e extinção por lei (art. 37, XIX, CF);
f)
capacidade de auto-administração; especialização
dos fins ou atividades;
g)
sujeição a controle ou tutela pela administração
direta nos mesmos termos das demais autarquias, salvo regime
especial (v.g., autarquias executivas).
Se a fundação estatal é de direito privado, predominam no seu
funcionamento normas de direito privado, em sintonia também com diversas
normas constitucionais antes referidas (art. 37, XIX; 167, VIII; 61, ADCT),
porém com diversas derrogações de direito público, especialmente:
a)
não aplicação das regras do direito civil sobre as
áreas em que as fundações privadas podem atuar (CC, art. 62,
parágrafo único) em face da existência de previsão constitucional
específica (CF, art. 37, XIX);
b)
extinção somente autorizada por lei, o que
excepciona a regra do art. 69 do Código Civil;
c)
aplicação aos seus servidores de diversas regras
gerais dos servidores públicos, inclusive efetivos, como o teto
constitucional de remuneração, analogia também empregada para
fins criminais (art. 327, CP) e para fins de improbidade administrativa
(Lei 8.429/92);
d)
sujeição dos seus dirigentes ao mandado de
segurança quando exerçam funções delegadas, no que dizem
respeito a essas funções (art. 1, § 1, Lei 4.717/65);
e)
cumprimento, em matéria de finanças públicas, das
exigências dos art. 52, VII, 169, 165, §5 e 9, da CF;
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São obviamente comuns aos dois tipos de fundações:
a)
imunidade tributária do art. 150, § 2; da CF;
b)
vedação de acumulação de cargos ou de empregos
públicos (CF, art. 37, XVII);
c)
obrigatoriedade da licitação (art. Art. 22, XXVII);
concurso público (art. 37, II);
d)
controle pelo Tribunal de Contas (art. 71, II e IV);
e)
controle do Ministério Público em termos gerais
(ações civis públicas, ações de improbidade etc), entre outros
aspectos, que não cabe aqui detalhar.

2.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 92/2007

Na tentativa de dar cumprimento ao disposto no art. 37, XIX, da
Constituição Federal, e com o objetivo de renovar a aplicação da forma
“fundação” no âmbito da Administração Pública, o atual governo apresentou no
último mês de junho o projeto de Lei Complementar n. 92/2007, cuja
transcrição integral se impõe:
Regulamenta o inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, parte
final, para definir as áreas de atuação de fundações instituídas pelo poder
público.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º. Poderá, mediante lei específica, ser instituída ou
autorizada a instituição de fundação sem fins lucrativos, integrante da
administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito
público ou privado, nesse último caso, para o desempenho de
atividade estatal que não seja exclusiva de Estado, nas seguintes
áreas:

I - saúde;
II - assistência social;
III - cultura;
IV - desporto;
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V - ciência e tecnologia;
VI - meio ambiente;
VII - previdência complementar do servidor público, de que trata o
art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição;
VIII - comunicação social; e
IX - promoção do turismo nacional.

§ 1º.Para os efeitos desta Lei Complementar, compreendem-se na
área da saúde também os hospitais universitários federais.

§ 2º. O encaminhamento de projeto de lei para autorizar a
instituição de hospital universitário federal sob a forma de
fundação de direito privado será precedido de manifestação pelo
respectivo conselho universitário.

Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua
publicação.

Na exp osi ç ão de moti vo s (EM nº 00111/2006/MP, datada de
04 de junho de 2007), assinada pelo Ministro Paulo Bernardo, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, é afirmado que “o
Projeto prevê que somente poderá ser instituída para desempenho
de atividades estatais que não sejam exclusivas de Estado, de
forma a vedar a criação de entidade de direito privado para
exercício de atividades em áreas em que seja necessário o uso do
poder de polícia”.

O texto do projeto é contido e mer ece elog ios por isso.
Alé m disso, é positiv o o fato de ex plicitar em nor ma entend ime nto
de que persistem no sis tema jurídico nacion al as duas alternativas
de config uraç ão das fu ndações n o â mbito da Ad ministração
Pública, a fundação estatal de dir eito público e a fundaçã o
estatal de direito privado .
No entan to , no interior do Gov erno, duas orientaç ões se
apresentam ne ste mo mento: algun s acredita m que projeto dev e ser
a mplia do, para detalh ar melhor o modo de funcion amento e
estruturação das fundações estatais de dir eito priv ado (s inal disso
é a p rev isão, aparentemente fora dos esqua dros cons titucionais ,
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de norma de nature za processual no art. 1º., §2º, do Projeto de Le i
Co mple mentar); outros, conside ram qu e o projeto dev e per manec er
geral, c uidar exclusiv amente de de finir áreas de atuação das
fundações estatais de dire ito priv ado, ser aprovado , e nas leis
especiais de autorização de c riação ou tran sformação das
autarquias existentes para fund ações de direito priv ado d eve s er
especificada a forma de funcion amento e est ruturação das
fundações de direito priv ado criad os pelo Estado, inc lusive
median te d etalha mento de n orma s process uais. As duas
orientações p reoc upam. A prime ira, pois c olocará o projeto em
situa ção de fragilidade jurídica, dado que a inclusão de temas
organizatórios e processuais na lei complementar requerida
pelo art. 37, XIX, pare ce exc ede r o âmbito previsto ne ste
comando para a lei complementar, que unica mente e stá
autorizada a definir as áreas d e a tuação das fundações
estatais de direito privado. A segund a orientaç ão igualme nte
preocupa, pois pod e e nsejar uma grande v ariedade de s oluções de
organizaç ão e func ionamento das funda ções a serem criadas ou
tra nsformadas, a tornar mais fragmentário e fluido ainda a
tipologia dos entes da administração indireta, na ausência de
uma norma geral de enqua dramento das entidades públicas.
A segunda preocupação não é excessiv a. O Supremo
Tribunal Federal, por exemp lo, te m mantido u ma jurisprudência
dúbia em relação às entidades da a dministração pública ind ireta,
de direito priv ado.
Por u m lado , pod e m ser referidos div ersos pronunc iamentos
da Corte ad mitin do a possibilidade de convi vência no atual
sistema constitucional de fundações e statais de direito privado
e fundações estatais de dire ito público .
Recolho, em particular, u ma decisão e m que o te ma foi o
centro do debate. Tratav a-se do mand ado de segu rança n. 24 .4 27 5, Distrito Federal, e m que se debatia v alidade de ato e mitido pelo
TCU, que deter minara ao Banco do Bra sil que prov idenc iasse junto
ao Chefe do Po der Executiv o o encaminha men to de projeto de lei
ao Co ngre sso Nacional para formalizar a c ria ção da Fundação
Banco do Brasil, dado qu e a instituição da entidade, ocorrida e m
1986, não decorre ra de lei autorizat iv a. O Supremo, por
unanimidade de v otos, consid erou qu e a decisão do TCU era
inexeqüív el, pois deter mina v a prov idência q ue somente pod eria s er
to mada p elo Pre sidente da República, mas , alé m d isso, afirmou
claramen te trata-se de entidade privada, qu e não ex erc e função
peculia r e exclusiv a da administração pública , ch egando a afirmar,
para mim e m ev idente excesso, qu e imp ossív el qualificá -la como
“entidade da adminis traç ão indireta”. Leia -se com atenção a
correspondente ementa:
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Eme nta: CONSTITUCIONAL. AD MINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGUR ANÇ A. FU NDAÇÃO BANCO DO
BRA SIL. INSTITU IÇÃO AN TER IOR À VIGÊNC IA DO
DISPOSTO NOS INC ISO S XIX E XX DO AR T. 37 D A
CONSTITUIÇ ÃO DO BR ASIL D E 1. 988. SUJEIÇÃO AO
DECRETO-LEI
N.
900/69.
IMPO SSIBIL IDAD E.
FINAL IDADES EM INENTEMEN TE PRIVADAS. AUSÊNC IA
DE
FUN ÇÃO
PECUL IAR
E
EXCL USIVA
DA
AD MIN ISTR AÇÃO OU D E ATRIBU IÇÃO
PÚBL ICA.
IMPOSSIBIL ID AD E D E QU AL IFICÁ-L A COMO EN TIDAD E
DA ADMIN ISTR AÇÃO INDIR ETA. DESNECESSIDAD E DE
CR IAÇÃO POR L EI. BANCO DO BR ASIL. ENTIDAD E D A
AD MIN ISTR AÇÃO
IND IRETA
DOTADA
DE
PER SONAL IDADE JURÍD ICA DE D IR EITO PRIVADO.
IMPOSSIBIL ID AD E D E
CONCEBÊ-L O COMO PODER
PÚBL ICO.
IMPOSSIBIL IDADE
DE
EXECUÇ ÃO
DO
ACÓRD ÃO DO TC U QUANDO A DETERM IN AÇÃO
DEPEND E D A VONTAD E D E TERCEIRO. 1. A Fundação
Ba nco do Bras il - FBB foi instituída e m 1 6 de ma io de
1.986, anterior me nte à v igência do dispos to nos incisos
XIX e XX do art. 37 da Constituição de 1.98 8. Ta mbé m
não e ra v ig ente a Le i n. 7.596/87 . Nã o poderia, porta nto,
sujeitar-se a preceitos normativ os inex istentes à época
de sua criaç ão. 2. O art. 2º do decreto -lei n. 900/69
estabelec ia os requisitos e condições para a instituição
de fundações pe lo Po der Públic o. A inse rçã o dessas
fundações no q uadro da Administração Indireta operou se mercê do dispos to n o a rt. 1º d o d e cre to -lei n. 2.229/86
e no art. 1º da Le i n. 7 .5 96/87, nos ter mos dos qu ais a
fundação pú blica será instituída para o desenv olvime nto
de ativ idades
estatais que não exija m execuç ão por
órg ãos ou entidades de direito público. 3. A Fundação
Ba nco do Brasil persegue
finalidades privadas. Não
desemp enha função que se possa ter como peculiar e
exclus iva da Admin istração nem ex erc e atribuição
pública. Não pode s er in cluída entre aquelas às quais
dizia respeito o art. 2º do decreto -lei n. 900/69. 4. O
Ba nco d o
Bras il, en tidade d a Ad ministra ção In dire ta
dotada de pe rso nalidade ju rídic a de direito priv ado ,
voltada à exploração de ativ idade econ ô mica e m sentido
estrito, nã o p ode ser concebida como poder público. 5. A
determinação do TCU, n o sentido de que o impetran te
prov idencie junto ao chefe do Po der Executiv o o
encami nha mento de projeto de lei ao Congresso Nacional,
é ine xeqüív el. O impetrante não po de ser compelido a
fazer o que depende da v ontade de terceiro. Segurança
concedida. (STF, MS 24427, Dat a de Julgame nto:
30/08/2006, Relator: EROS GRAU, DJ 24/11/2006
PP/00064).
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O te ma v oltou à baila na ADI 27 94 -DF, julg ada pelo
Supre mo Trib unal e m 14/12/2006, re latada pelo eminente Min.
SEPÚLVED A PERTENCE, publicada no DJ 3 0/03/2007. Vale dizer,
a segunda de cisão relevan te foi p roferida quas e quatro meses
após a d ecisão no mandado de segurança n. 24.427 -5, Dis trito
Federal.
Tratav a-se de u m deba te sobre a dema rca ção de
atribuições de seg mento do Ministério Público federal e do Distrito
Federal na tutela das fundações. Questionav a -se o §1º do art. 66
do Código Civ il, na pa rte que enc arregav a o Ministério Públic o
Federal de v elar pelas fundações , "se funcionarem no Distrito
Federal".
O Tribunal conside rou a dis posição inc onstitucio nal, p or
hav er adotado, no dizer da c orte, um critério que pecav a, a um só
te mpo, “por escassez e por excesso”. Trans crevo, nesta parte, a
e menta:
“Por esc ass e z, d e u m l a do, na medida em que há
funda ções de di rei to públi c o, i ns ti tuídas pela Un ião - e,
portanto , i nteg ra ntes da Admi ni s tração Públ i ca Fed eral e
suj ei tas, porque autarqui as fun daci onais , à j uri s di ç ão da
Jus ti ça Fe deral ordi nári a, mas qu e não tem sed e no Di stri to
Federa l.
5. Por ex ces so, na me di da em que , po r outro l ado , a
ci rc unstân ci a de serem s edi ada s o u
funci onarem no
Di stri to Federal evi dentemente não é basta nte n em para
i nco rporá-l as à Admi ni straç ão Públ i ca d a Uni ão - sej am el as
funda ções de di re ito pri vad o ou fun dações públ i cas , c omo
as in sti tuída s pelo Di s trito Federal -, nem para s ubmetê -l as
à Ju sti ça Federal .”

Por isso, c oncluía:
“Decl a ra da a i ncon sti tuc ionali dade do § 1º d o a rt. 66
do Códi go Ci vi l , s em prej u í zo, da atri bui ção ao Mi ni stéri o
Públ i co Fe deral d a vel adura pela s fun daçõ es federai s de
di rei to públ i co, funci onem, ou não, no Di stri to Federal ou
nos even tuai s T erri tóri os.”

A dec isão da corte merec e div ersas ress alv as:
a)
É c orreto dizer que não c abe ao Minis té rio
Públic o fe dera l v elar por fundações privadas ou fu ndações
priv ad as instituídas pelo Pode r Púb lico simples mente por
tere m s ede no Dis trito Federal.
Poré m, é preciso reparar que:
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b)
As fundações estatais de dire ito priv ado
ta mbé m co mpõe m a ad ministração pública indireta. Por
is so,
podem
ser
aplicadas
a
elas
dispos ições
co nstitucionais div ersas, tais como a (1) exigência de
co ncurso públic o p ara os s eus servidores ; (b) a ap licação
do teto de re muneração ; (c) a ex igência de licitação; (d) a
proibiç ão de acumulação de seus se rv idores; (e) o
co ntrole do Tribu nal de Contas , entre ou tras dispos ições
gerais , aplic áveis aos div ersos orga nismos criados ou
mantidos pelo Poder Público.
c)
As fundações estatais de direito público são
autarquia s, suje itas a controle interno e ex terno , criadas
direta mente po r lei. Logo, dispensável, a “v ela dura”do
Ministério Pú b lico, pensada desde s empre para as
funda ções de direito privado, c riad as por particulares, co m
o objetiv o de fiscalizar a fidelidade d essas entidades a
vo ntade indispon ível do instituido r.
A confusã o na jurisprudência, já se vê, não é pequen a e m
relação às fundações.
Por ou tro lado, o Supremo Tribunal te m manifes tado u ma
tendência à aplicação integral do regime de direito público a
entidades privadas que rea liz am ser viço público, sem isolar a
ativida de de prestação de ser viço público e outras atividades
da entidade, inclusive o re gime de se u funcionamento interno.
Em c aso famoso , o Supre mo Tr ibunal deter mino u a
equiparação da Empres a Brasileira de Correios e Telégrafos à
Fazenda Pública, inclusive para assegurar a observânc ia do
regime de pre catório e o regime da impenhorabilid ade e
imprescritibilidade de bens. O a rgume nto foi o exercício, pela ECT,
de serviço público. (STF, RE 229.696/ DF).
Em que medida pode-se aplicar o regime da Fazenda
Pública a entidade s ins titu íd as so b regime de direito priv ado por
realizare m serv iço público ? As p rerrogativ as reconhecidas dev em
dizer respeito a todos os ca mpos de ativ id ade das entidad es, a u m
segmento destes ou , a lém dis so, a todo funcionamento da
entidade? Se a s en tidades realiza m a tiv idades mistas , complexas,
e m parte realização de serv iço público, em parte ativ idade
e minen te mente priv ada, també m dev em ser enquadradas de modo
simp les no regime das a utarquias?
São muitas perguntas, ma iore s perguntas, que esp ero
sejam respondidas por uma nov a Lei Orgân ica da Ad ministração
Pública ou pelo trabalh o e p esquisa dos senhores, procuradores de
todo o Bras il, presentes a este importante ev ento cie ntífic o.
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Afinal, co mo dizia Guima rães Rosa, e m Grande Sertão
Vered as: "Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer
outras maiores perguntas".
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