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CONSULTA N.º 19/2014 – CAOP Fundações.  

OBJETO: Fundações – Dúvida sobre a obrigatoriedade de velamento 

pelo Parquet – Fundação Pública de Direito Privado – Fiscalização 

administrativa exercida pelo Poder Público – Proteção do patrimônio 

público e dos interesses da coletividade – Possibilidade de fiscalização 

pelo Ministério Público. 

INTERESSADA: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

PONTA GROSSA. 

 
 

CONSULTA N.º 19/2014: 
 
 

1. Cuida-se de consulta encaminhada pelo d. Promotor de 

Justiça Márcio Pinheiro Dantas Motta - oficiante naquela ocasião junto 

à 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa -, por 

intermédio do Ofício n.º 524/2014.  

 

A consulta encaminhada pelo consulente veio acompanhada 

do Inquérito Civil registrado sob n.° MPPR-0113.14.001355-9, cujo 

conteúdo cinge-se à análise das atribuições da Promotoria de Justiça 

das Fundações relativamente à Fundação Educacional de Ponta Grossa 

(FUNEPO) e, em decorrência de eventual atribuição, à análise da 

regularidade do estatuto e dos cargos de direção do referido ente 

fundacional. 

 

O aludido inquérito civil foi instaurado em 02/09/2014, por 

meio da portaria de fls. 02. 
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No Despacho Inaugural de Inquérito Civil Público (fls. 03/05), 

o Promotor de Justiça oficiante discorreu que o Ministério Público 

recebeu, por meio do Ofício n.º 128/2014, requerimento formulado pela 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa – 

ACIPG pugnando pela “instauração de investigação” em face da 

Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO, notadamente a 

respeito da validade do atual Estatuto da referida fundação e da 

possível incompatibilidade de atual Presidente da FUNEPO para o 

cargo. 

 

Com base no ofício encaminhado pela ACIPG, o Agente 

Ministerial relatou que esta entidade faz parte do Conselho Curador da 

FUNEPO; que aquela narrou que na oportunidade em que o Estatuto 

atual da Fundação passou pelo crivo dos Conselheiros, constatou-se 

que ele não foi aprovado pelo quórum necessário; que a FUNEPO não 

apresentou os documentos que comprovassem a regularidade e a 

licitude das alterações feitas no Estatuto; que o Presidente da FUNEPO 

possui relação familiar com o atual Prefeito do Município de Ponta 

Grossa e ocupa cargo político na Prefeitura local, motivo que revelaria a 

incompatibilidade com a função exercida na Fundação. 

 

Ademais, o Promotor de Justiça assinalou que, após analisar 

o estatuto da FUNEPO, verificou que ela “é dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, porém foi constituída por Lei Municipal e é 

vinculada ao regime jurídico de direito público”. Fez menção ao teor da 

Consulta n.º 09/2014 (fls. 26/31), exarada por este Centro de Apoio, 

apontando que a conclusão difundida foi no sentido de que as 

fundações instituídas por ato discricionário do Poder Público estão 

submetidas ao regime de fundação pública, sendo possível a 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

_________________________________________________________________________________________________ 
Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 

 

intervenção do Ministério Público para cooperar com a Administração 

Pública na tarefa de controle das entidades; nesse sentido, concluiu o 

Promotor que este parece ser o caso da atuação do Ministério Público 

em relação à FUNEPO. 

 

O consultante prosseguiu expondo que, conforme voto 

proferido em 1º/08/2006 pela Desembargadora Relatora Anny Mary 

Kuss na Apelação Cível n.º 338.167-7 (acórdão constante às fls. 22/25), 

reconheceu-se a atuação regular do Ministério Público como fiscalizador 

da FUNEPO. O Agente Ministerial consignou que, não obstante o teor do 

acórdão, aquela Promotoria de Justiça não analisou as prestações de 

contas da FUNEPO até o presente momento, sendo que a atuação se 

limitou a verificar eventuais irregularidades envolvendo verbas públicas 

nas contratações efetivadas pelo ente fundacional. 

 

Em fls. 06/07 consta o supradito ofício emitido pela ACIPG, 

por meio do qual se requereu a investigação ministerial sobre a licitude 

e validade das alterações estatutárias, definindo-se qual a última 

alteração válida, bem como sobre a eventual incompatibilidade de 

ocupação do cargo de presidência da FUNEPO pelo Sr. Ricardo 

Linhares, por conta de cumulá-lo com cargo político. 

 

Acostou-se o ofício de n.º 430/2012, de fls. 08/11, exarado 

pela d. Promotora de Justiça Adélia Souza Simões, na ocasião 

designada na Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público 

de Ponta Grossa, no qual informa ao então presidente da Fundação, Sr. 

Calixto Abrão Miguel Ajuz, que o registro do novo estatuto não depende 

de prévia aprovação pelo órgão ministerial devido à natureza de 

fundação de direito público da FUNEPO. Sem embargo, a referida 
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Promotora encaminhou à FUNEPO a Informação de Auditoria n.º 

070/2012 (fls. 09/11), emitida pelo Núcleo de Auditoria e Perícias do 

MPPR, a título de orientação quanto às alterações estatutárias. 

 

Foram acostados outros documentos aos autos, nos quais se 

incluem cópia do Decreto Municipal n.º 7584/2013 (fl. 12), que 

designou o Sr. Ricardo Linhares ao cargo de presidência da FUNEPO; 

cópia do estatuto da Fundação, com a consolidação das alterações 

deliberadas pelo Conselho Curador nas reuniões realizadas em 

10/12/1982, 04/02/1983 e 08/10/2001 (fls. 13/18); cópia do Decreto 

n.º 5709/2011, que constituiu o Conselho de Curadores da FUNEPO 

(fls. 19-21). 

 

Identificada a necessidade de esclarecimento acerca de como 

deve se dar a efetiva atuação da Promotoria de Justiça de Fundações 

com relação ao velamento ou não da FUNEPO, e ainda, tendo em vista a 

notícia de possíveis irregularidades no estatuto da Fundação, bem como 

possível incompatibilidade de seu atual Presidente exercer cargo na 

Prefeitura de Ponta Grossa, o consulente formulou os seguintes 

questionamentos (fl. 05), ipsis verbis: 

 
1. A 12ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, com atribuições na 
seara das Fundações, deve dispensar à FUNEPO, fundação de direito 
privado, instituída pelo Poder Público, o mesmo tratamento conferido 
às outras fundações privadas, velando amplamente pelos atos 
fundacionais nos termos do art. 62 do Código Civil? 
2. O Ministério Público pode e deve exigir anualmente a prestação de 
contas via SICAP da Fundação Educacional de Ponta Grossa – 
FUNEPO, ou tal exigência não seria necessária em razão de ela 
receber verbas do orçamento municipal e prestar contas diretamente 
ao Município e ao Tribunal de Contas do Estado? 
3. O Ministério Público poderia pleitear judicialmente, caso restasse 
demonstrado, a nulidade de alteração estatutária da FUNEPO? 
4. O Ministério Público poderia pleitear judicialmente, ou intervir 
extrajudicialmente, visando a destituição do cargo de Presidente da 
FUNEPO acaso constatada incompatibilidade? 
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Vieram os autos ao Centro de Apoio. 

 

É o que cumpria relatar, passa-se à manifestação. 
 
2. Trata-se de consulta que, em suma, tem em mira a 

obtenção de pronunciamento do Centro de Apoio quanto à eventual 

atribuição da Promotoria de Justiça das Fundações da Comarca de 

Ponta Grossa-PR para realizar atividades de velamento em face da 

Fundação Educacional de Ponta Grossa (FUNEPO) - tanto no que 

concerne à possibilidade atuação na esfera extrajudicial quanto na 

judicial -, tendo em vista o seu caráter de entidade pública. 

 

Com o afã de se responder às indagações formuladas de modo 

sistematizado, primeiramente será realizada análise voltada à detecção 

da natureza jurídica da FUNEPO. A partir disso, cumpre apontar o 

regime jurídico aplicável à entidade, o que importará na abordagem dos 

caracteres distintivos das fundações públicas. 

 

 Munindo-se das constatações iniciais frente à concretude dos 

fatos, em derradeira etapa será traçado o posicionamento do Centro de 

Apoio no que tange a eventual atribuição do Parquet no sentido de 

promover o velamento da entidade. 

 

Registra-se, antecipadamente, que as manifestações exaradas 

pelo Centro de Apoio em sede de consultas não são dotadas de força 

vinculativa, uma vez que a atuação judicial e extrajudicial dos membros 

do Ministério Público são consectárias do princípio de sua 

independência funcional, que lhes garante liberdade de agir, somente 

submetidos à sua consciência e à lei vigente. Destarte, como órgãos de 
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execução, os Promotores de Justiça são os legítimos depositários do 

livre convencimento no exercício das atribuições que lhes são 

destinadas. 

 

2.1. Inicia-se o percurso com a confirmação de que a FUNEPO 
é uma fundação pública, conforme já assinalado pelo consulente. 

Esmiúça-se. 

 

Da leitura do art. 1º do Estatuto da FUNEPO, verifica-se que 
a entidade foi criada no ano de 1.981, por força da Lei n.º 
3.309/1.980, é definida como fundação dotada de personalidade 
jurídica de direito privado e vinculada ao regime jurídico de direito 
público, nos seguintes termos: 

 
Art. 1º A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA – 
FUNEPO, constituída em 23/01/1981, com autorização na Lei nº 
3.309, de 09 de dezembro de 1.980, é uma fundação sem fins 
lucrativos, dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao regime 
jurídico de direito público, patrimônio próprio, com sede (...)  
[...] 
Parágrafo 2º - A FUNEPO, através de seus órgãos de direção, tem 
autonomia gerencial no que diz respeito à definição da estrutura 
dos programas a serem veiculados nas mídias pela Fundação 
geridas, bem como das decisões gerais de administração, respeitado 
o regime jurídico e administrativo pertinente. [Destacou-se-se] 

 
   

 Após busca efetuada no sítio virtual que aloja as leis do 

Município de Ponta Grossa, constatou-se que a reportada Lei n.º 

3.309/801 é lei ordinária cuja ementa descreve que “AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR A FUNDAÇÃO 

                                                
1 Disponível em: <http://www.leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/lei-
ordinaria/1980/330/3309/lei-ordinaria-n-3309-1980-autoriza-o-poder-executivo-
municipal-a-instituir-a-fundacao-educacional-de-ponta-grossa.html>. Acesso em 
06/10/2014. 
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EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA”. É uma lei exígua, que comporta o 

seguinte conteúdo normativo:  
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir 
a Fundação Educacional de Ponta Grossa, como entidade 
mantenedora de estabelecimentos municipais de ensino de 1º e 2º 
grau. 
Art. 2º - O Poder Executivo Municipal poderá doar alguns 
estabelecimentos de ensino de 1o grau, com todo o seu acervo, para 
constituir o patrimônio da Fundação. 
Parágrafo Único § 1º - Em caso de extinção da Fundação 
Educacional de Ponta Grossa este patrimônio reverterá ao 
Município. (Parágrafo Único transformado em § 1º pela Lei nº 
5413/1996) 
§ 2º - Integrará o Conselho de Curadores da Fundação Educacional 
de Ponta Grossa, 1 (um) representante dos servidores integrantes do 
seu Quadro de Pessoal ou postos a sua disposição. (Redação 
acrescida pela Lei nº 5413/1996) 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação; 
revogadas as disposições em contrário. 
[Destacou-se] 

 
  

Este Centro de Apoio Operacional, por ocasião das consultas 

respondidas de números 09/20142, 08/20143 e 05/134, reiteradamente 

manifestou-se acerca dos elementos distintivos das fundações públicas 

em relação às fundações privadas. Leiam-se os apontamentos basilares 

sobre as fundações públicas contemplados no bojo da Consulta n.º 

08/2014: 

 
Por oportunidade do Parecer n° 43/2009, de lavra da assessoria 
jurídica da então Coordenadora deste CAOP, Dra. Isabel Cláudia 

                                                
2 Consulta nº 09/2014, já reportada no despacho ministerial. Disponível no seguinte 
endereço eletrônico:  
<http://www.fundacoes.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_fazenda_rio_grande_fun
dacao_municipal_esportes.pdf>.  
3  Consulta nº 08/2014, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.fundacoes.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_08_2014_Londrina_FUN
TEL_fundacoes_direito_publico_fundacao_apoio_extincao.pdf>.  
4 Consulta 05/2013, disponível no endereço eletrônico: 
<http://www.fundacoes.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_natureza_fundacao_cult
ural_ibipora_velamento_fund_publica.pdf>. 
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Guerreiro, foram tecidos importantes aspectos acerca das fundações 
criadas pelo Poder Público, essenciais também à Consulta que ora se 
responde: 
“No que diz respeito às Fundações de Direito Público, tem-se 
que, são entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas em 
virtude de autorização legislativa, e regulamentadas por decreto. 
(...) 
A personalidade da fundação publica se dá através de lei, e, na 
fundação privada, a personalidade será construída através do 
registro de seu estatuto por órgãos competentes. 
(...) 
As fundações de Direito Público são criadas através de lei 
específica oriundas da União, Estados ou Município, para 
assegurar a autenticidade dos atos jurídicos. 
(...) 
As fundações de Direito Público poderão se extinguir somente 
mediante lei específica, haja vista estarem sob tutela do Estado, 
e sendo criadas inicialmente pela vontade do Poder Público, 
sendo o patrimônio retornado ao Poder Público”. 5 [Destacou-se] 

 
   
 A administrativista Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, com 

respaldo no arcabouço legal aplicável à matéria, cuidou de apresentar 

as características que singularizam as fundações públicas, 

apresentando refinada síntese: 

 
[...] pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como 
o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de 
personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, 
por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com 
capacidade de autoadministração e mediante controle da 
Administração Pública, nos limites da lei. 
Aí estão presentes as suas características: 
1. dotação patrimonial, que pode ser inteiramente do Poder Público 
ou semipública e semiprivada; 
2. personalidade jurídica, pública ou privada, atribuída por lei; 
3. desempenho de atividade atribuída ao Estado no âmbito 
social; com isto fica presente a ideia de descentralização de uma 
atividade estatal e também a de que a fundação é a forma adequada 
para o desempenho de funções de ordem social, como saúde, 
educação, cultura, meio ambiente, assistência e tantas outras; isto 
precisamente pelo fato de ela objetivar fins que beneficiam terceiros 
estranhos à entidade; 
4. capacidade de autoadministração; e 

                                                
5 Consulta nº 08/2014 – CAOP Fundações, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.fundacoes.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_08_2014_Londrina_FUN
TEL_fundacoes_direito_publico_fundacao_apoio_extincao.pdf>.  
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5. sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da 
Administração Direta, nos limites estabelecidos em lei.6 [Destacou-
se] 

 

O primeiro caractere distintivo que se nota nas fundações 

públicas em face das fundações privadas alude à vontade que origina 
a fundação, eis que as primeiras são instituídas pelo Poder Público, por 

meio de lei específica que define se o ente terá personalidade jurídica de 

direito público ou privado, com o atrelamento do patrimônio destinado 

pelo Estado à consecução de determinada finalidade de interesse social.  

 

Traçado esse parâmetro preliminar de aferição, observa-se, ab 

initio, que a FUNEPO indiscutivelmente é um ente público 
fundacional, porquanto: i) foi criada pela iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, mediante lei específica, apontando-se a personalidade 

jurídica; ii) foi-lhe destinado patrimônio público para a realização de 

atividades em seara de interesse social (área da educação); iii) goza de 

autonomia administrativa e financeira, consoante o art. 1º e o Capítulo 

III do Estatuto; iv) conta com patrimônio próprio gerido por órgão 

diretivo, à luz dos arts. 1º e 27, item 1, do Estatuto7; v) tem-se 

estabelecida a reversão do patrimônio ao Município em caso de extinção 

da entidade, de acordo com o art. 30 do Estatuto8 e o art. 2º, § 1º, da 

Lei Municipal n.º 3.309/1.9809; vi) deve prestar contas ao Tribunal de 

Contas do Estado, conforme estabelecido no art. 13 do Estatuto10. 

                                                
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. p. 507. 
7 Art. 27 do Estatuto da FUNEPO: “Art. 27- São cargos da Funepo: (...) 1. Diretor 
Administrativo e Financeiro (...)”. 
8 Art. 30 do Estatuto da FUNEPO: “No caso de ser extinta a Fundação, os seus bens 
reverterão ao patrimônio do Município de Ponta Grossa, salvo nos casos de doações 
gravadas com cláusula de reversibilidade”. 
9 Art. 2º, § 1º, da Lei nº 3309/1980: “O Poder Executivo Municipal poderá doar alguns 
estabelecimentos de ensino de 1º grau, com todo o seu acervo, para constituir o 
patrimônio da Fundação. 
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 2.2. Em segundo momento, parte-se para a identificação da 
natureza jurídica da FUNEPO, indicando-se a personalidade jurídica 
que lhe foi conferida e o regime jurídico a que está submetida. 

 

José Eduardo SABO PAES, expoente nacional no estudo de 

fundações, assinala que o Estado “pode criar e instituir tanto uma 

fundação de direito público como de direito privado para, por intermédio 

delas, oferecer aos cidadãos os serviços que julgar úteis e necessários 

ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade” 11.  

 

Legalmente consideradas como entidades da Administração 

Pública Indireta, é preponderante na doutrina e assente no Supremo 

Tribunal Federal12 o entendimento de que as fundações públicas são 
atualmente classificadas como fundações públicas com 
personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, 
conforme a discricionariedade do ente político.  

 

                                                                                                                                          
Parágrafo Único § 1º - Em caso de extinção da Fundação Educacional de Ponta Grossa 
este patrimônio reverterá ao Município. (Parágrafo Único transformado em § 1º pela 
Lei nº 5413/1996). Disponível em: 
<http://www.leismunicipais.com.br/a/pr/p/ponta-grossa/lei-
ordinaria/1980/330/3309/lei-ordinaria-n-3309-1980-autoriza-o-poder-executivo-
municipal-a-instituir-a-fundacao-educacional-de-ponta-grossa.html>. Acesso em: 
03/10/2014. 
10 Art. 13 do Estatuto da FUNEPO: “Os saldos obtidos pela Fundação serão 
reinvestidos na ampliação de suas atividades, sempre visando o cumprimento de seus 
princípios e finalidades, sendo obrigatória a prestação de contas mensal e anual para 
o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.”. 
11 SABO PAES, José Eduardo. Fundações, associações e entidades de interesse social: 
aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013, p. 192. 
12 Citam-se como exemplos os seguintes julgados: RE n.º 101.126-RJ, Acórdão de 
24/10/1984, Rel. Min. Moreira Alves; Agravo no RE n.º 219.900-1/RS, Acórdão de 
04/06/2002, Rel. Min. Ellen Gracie; MS n.º 24.427-5/DF; Acórdão de 30/08/2006, 
Rel. Min. Eros Grau; ADI n.º 191-4/RS, Acórdão de 29/11/2007, Rel. Min. Cármen 
Lúcia. 
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Vê-se que o art. 1º do Estatuto da FUNEPO, acima transcrito, 

particulariza que se trata de entidade com personalidade jurídica de 
direito privado. Entrementes, conforme adverte DI PIETRO, a 
conclusão sobre a natureza jurídica da fundação teria que ser 
extraída, em cada caso concreto, da análise da lei que a instituiu e 
dos respectivos estatutos.13  

 

Porquanto seja insuficiente a mera menção à 
personalidade jurídica na lei específica e ou nos estatutos 
correspondentes à entidade, há crucial importância na efetiva 
identificação da natureza jurídica da FUNEPO para além dos 
dispositivos legais. Tal relevância se impõe devido aos caracteres 
próprios que distinguem as fundações públicas de direito público e 
de direito privado entre si e à consequente repercussão no que diz 
respeito ao regime jurídico aplicável a cada qual.  

 

Faz-se necessária, assim, a abordagem sobre as principais 

diferenças entre as entidades fundacionais públicas, muito embora sem 

pretensão de esgotá-las, dada a amplidão desta temática. 

 

Acerca da distinção elementar que se tem entre as 

subespécies de fundações públicas, bem explanou a Ministra Ellen 

Gracie em julgamento de sua relatoria no Supremo Tribunal Federal: 
 

De tudo se conclui que o ordenamento jurídico brasileiro contempla 
três espécies do gênero fundação: aquelas tipicamente privadas, 
melhor dito, particulares, por não registrar qualquer participação em 
sua criação, do Poder Público, regidas exclusivamente pelo Código 
Civil Brasileiro; aquelas criadas pelo Poder Público e que 
consignam, no ato de sua instituição, personalidade jurídica de 
direito público; e, finalmente, aquelas que, criadas pelo Poder 
Público, são instituídas, todavia, como pessoas jurídicas de 

                                                
13 DI PIETRO, op. cit., p. 506. 
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direito privado... Essas duas últimas espécies – as fundações com 
personalidade jurídica de direito público, criadas pelo Estado, e 
as fundações com personalidade jurídica de direito privado, 
também criadas pelo Estado, agora mediante lei e antes por 
autorização legislativa, compõem subgênero dito ‘fundações 
públicas’, submetendo-se ambas, aos controles públicos, e 
integrando, ambas, a Administração Pública Indireta. O que as 
distingue entre si é que as fundações de direito público nada mais 
são que autarquias travestidas em forma fundacional. Por essa 
razão os seus servidores são considerados servidores públicos civis, 
aplicando-se-lhes, por exemplo, a norma do art. 39 da Constituição 
Federal. Já a fundação de direito privado instituída pelo poder 
Público – também fundação pública – é privada, mas não é 
particular.14 [Destacou-se] 
 

No tocante à fundação criada pelo Estado com 
personalidade jurídica de direito público, o jurisconsulto Celso 

Antônio Bandeira de Mello definiu que: 

 

[...] é pessoa jurídica de direito público de capacidade estritamente 
administrativa, cujo substrato ou base estrutural é constituída por 
um patrimônio instituído pelo Poder Público para a realização de 
finalidades por este assinaladas e havidas pelo Estado como 
próprias”.15 [Destacou-se] 

 

Consideradas a natureza jurídica e a peculiaridade das 

atividades desenvolvidas pelas fundações de direito público, tornou-se 

consolidado o entendimento de que elas são espécies do gênero 
autarquia, sendo denominadas em sede doutrinária16 de fundações 

autárquicas ou autarquias fundacionais, aplicando-se a elas o regime 

                                                
14 Agravo no RE n.º 219.900-1/RS, Acórdão de 04/06/2002, Rel. Min. Ellen Gracie. 
15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Fundação de direito público – criação por lei e 
instituída por decreto, in Revista de Direito Administrativo, n.º 85/344, jul./set. 1966.   
Apud SABO PAES, op cit. p. 196. 
16 Segundo SABO PAES, “esta mesma posição de que as Fundações de direito público 
são caracterizadas como verdadeiras autarquias denominadas, às vezes, de fundações 
autárquicas ou autarquias fundacionais é compartilhada dentre outros por Oswaldo 
Aranha Bandeira de Mello (...); Maria Sylvia Di Pietro (...); Diógenes Gasparini (...); 
Miguel Reale (...); Cretella Jr., José (...); e Carvalho Santos (...)”. In: SABO PAES, 
ibidem, p. 196. 



 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

_________________________________________________________________________________________________ 
Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41)32504848/4852 

 

jurídico administrativo, previsto nas leis correlatas - concepção 

também abraçada pelo STF17. 

 

À luz das particularidades da fundação de direito público, 

SABO PAES expõe conclusão sobre o correspondente regime jurídico: 

 
A fundação pública é de natureza autárquica, ou seja, de direito 
público, tem como regra a ser aplicada a mesma que incide sobre 
as autarquias, vale dizer, a própria lei dá nascimento à entidade, 
porque essa é a regra adotada para o nascimento da 
personalidade jurídica de pessoas jurídicas de direito público e a 
extinção decorre também de lei, como ocorre com as demais 
pessoas administrativas.18 [Destacou-se] 

 

Por seu turno, no que tange às fundações públicas de direito 
privado, o precitado autor rememora que: 

 
Foram as fundações públicas de natureza jurídica de direito privado 
inseridas no ordenamento jurídico brasileiro quando do advento do 
Decreto-Lei n° 200, de 25.02.1967, por alteração promovida pela Lei 
n.º 7.596, de 1987, vez que expressamente este diploma legal, 
inseriu no direito brasileiro a figura da fundação instituída pelo 
Estado com regime jurídico de direito privado, integrante da 
Administração Pública Indireta. Portanto, como forma de 
descentralização administrativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de 
direito público.19 [Destacou-se] 

 

Com a introdução da figura da fundação pública de direito 

privado por meio da Lei n.º 7.596/1.987, que alterou o Decreto-Lei n.° 

                                                
17 Veja-se, por exemplo, passagem de julgado emblemático do STF: “(...) nem toda 
fundação instituída pelo Poder Público é fundação e direito privado. As fundações 
instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão do serviço estatal e se 
submetem a regime administrativo previsto nos Estados-membros, por leis estaduais, 
são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais 
fundações são espécies do gênero autarquia (...)” - RE n.º 101.126-RJ, Rel. Min. 
Moreira Alves (RTJ 116/314).  
18 SABO PAES, op. cit., p. 197. 
19 Idem., p. 200. 
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200/1.96720, este passou a prever no inciso IV de seu art. 5º a definição 

legal de fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, 

in verbis: 

 
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: [...] 
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 
virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de 
direito público, com autonomia administrativa, patrimônio 
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e 
funcionamento custeado por recursos da União e de outras 
fontes. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987)  
[...] [Destacou-se] 
 
 

Diversamente da fundação de direito público - que é criada 

diretamente pela lei que lhe é tocante -, a fundação pública com 
natureza jurídica de direito privado é instituída mediante lei que 
autoriza a sua criação.  

 

A personalidade jurídica da fundação pública de direito 

privado não decorre automaticamente da lei autorizadora, pois, 

conforme frisou a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha - ao proferir 

voto em ação direta de inconstitucionalidade sob sua relatoria -, deve o 

ente político instituidor “tomar as providências necessárias para o 

registro determinante do nascimento da pessoa jurídica de direito 

privado”21.  

 

A Lei n.º 7.596/87 acrescentou o parágrafo 3° ao art. 5º do 

Decreto-Lei n.º 200/67, passando a prever que as fundações públicas 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado “adquirem 

                                                
20 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm>. 
21 ADI n.º 191-4/RS. Acórdão de 29.11.2007, Re. Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. 
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personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas”. 

 

Elencados os contornos legais específicos das fundações 

públicas de direito privado, cumpre registrar, na esteira de DI PIETRO, 

que “mesmo quando o Estado institui fundação com personalidade 
jurídica privada, ela nunca se sujeita inteiramente a esse ramo do 
direito”22.  

 

A respeito do regime jurídico aplicável a fundação pública 
de direito privado, a autora avança: 

 
Quando o Estado institui pessoa jurídica sob a forma de 
fundação, ele pode atribuir a ela regime jurídico 
administrativo, com todas as prerrogativas e sujeições que 
lhe são próprias, ou subordiná-las ao Código Civil; neste 
último caso, com derrogações por normas de direito 
público.  
Em cada caso concreto, a conclusão sobre a natureza 
jurídica da fundação - pública ou privada - tem que ser 
extraída do exame da sua lei instituidora e dos respectivos 
estatutos. Ainda que a legislação federal considere a fundação 
como pessoa jurídica de direito privado, nada impede que a lei 
instituidora adote regime jurídico-publicístico, derrogando, 
no caso concreto, as normas gerais estabelecidas pelo 
Decreto-lei nº 200/67, com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 7.596/87, da mesma forma como tem sido feito em relação 
às sociedades de economia mista e empresas públicas, 
instituídas, estas últimas especialmente, sob formas inéditas, 
não previstas em qualquer lei anterior que discipline as 
sociedades comerciais. 
Trata-se de aplicar o artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução do 
Código Civil, em consonância com o qual "a lei nova que 
estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 
existentes não revoga nem modifica a lei anterior".23 

 

Conforme a lição exposta, a fundação pública de direito 
privado se submete ao regime privado em tudo o que não for 

                                                
22 DI PIETRO, op. cit. p. 508. 
23 Idem, p. 506. 
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derrogado pelo regime administrativo. Logo, cuida-se de um regime 
jurídico híbrido, eis que essas entidades têm apenas as 
prerrogativas e sujeições próprias do regime administrativo que 
estiverem previstas expressamente em lei derrogatória do Código 
Civil. 

 

Outro aspecto que se revela importante para a aferição do 

regime jurídico a que deve estar submetida uma fundação pública de 

direito privado concerne aos seus fins e às áreas de sua atuação.  

 

Quanto à descrição das finalidades e das áreas de atuação 

relativas à fundação pública de natureza jurídica de direito privado, 

explana SABO PAES: 

 
As finalidades das fundações públicas de direito privado devem ser 
antes de tudo lícitas e buscar a consecução do interesse social e 
serem não lucrativas ou sem fins empresariais e também não 
poderão as referidas fundações desenvolver atividades que 
exijam execução obrigatória por órgãos ou entidade de direito 
público. 
Tal ocorre primeiro em razão de que as fundações públicas de direito 
privado têm suporte normativo básico no Código Civil e por isto a 
elas se aplicam os postulados constitucionais dos entes de interesse 
coletivo e os previstos especificamente nos arts. 62 a 69 do referido 
Código Civil. 
Sobre estas finalidades (...) o ordenamento jurídico pátrio apenas não 
admite a criação de fundações voltadas para a administração de 
interesses particulares, não tão somente para fins coletivos (art. 11 
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), lícitos, morais 
e sem fins lucrativos. Entendo também que deva dar-se ao parágrafo 
único do art. 62 do Código Civil interpretação extensiva, de modo a 
encampar não somente nos fins religiosos, morais e culturais e de 
assistência (stricto sensu), mas em todas as áreas de interesse da 
coletividade em que poderá atuar a pessoa jurídica fundacional, com 
v.g, meio ambiente, educação, pesquisa científica ou preservação 
do patrimônio cultural. 
Segundo porque vigora, na ausência de lei complementar, (...) a título 
de recepção como lei complementar o inciso IV, do art. 5.º do Decreto 
Lei n.º 200/1967 (redação dada pela Lei n.º 7.596/1987), que 
impede que as fundações públicas de direito privado desenvolvam ou 
desempenhem finalidades que exijam poder de polícia, ou poder de 
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autoridade da Administração Pública e, portanto, são de atuação 
exclusiva do Poder Público.  
Áreas estas que são, dentre outras, de defesa do Estado e das 
instituições democráticas, a tributação e orçamento, as de defesa da 
vida, dentre elas as proteção à saúde coletiva, ao meio ambiente. 
Também estão incluídas neste rol de impossibilidade de atuação as 
que são caracterizadas como monopólio, em função da relevância e 
do interesse público, (...).24 

     

Fixando-se o olhar no caso concreto, em cotejo das 

considerações até então delineadas com os documentos informadores 

do Inquérito Civil encaminhado ao Centro de Apoio e com os conteúdos 

normativos municipais referentes à FUNEPO, constata-se, a priori, 
que a entidade em comento configura-se como uma fundação 
pública de natureza jurídica de direito privado. Detalha-se. 

 

Já se apontou alhures a existência de lei ordinária que 
autorizou a criação da FUNEPO e de decretos25 regulamentadores 

de seu funcionamento. Depois, viu-se que o Estatuto dispõe que a 

Fundação é dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
vinculada ao regime jurídico de direito público. 

 

Enumeram-se outros distintivos fatores que, em princípio, 

caracterizariam a FUNEPO como ente público dotado de personalidade 

jurídica de direito privado, referentes ao seu patrimônio e à forma de 

mantença da entidade: i) parte de seu patrimônio integrado por bens 

repassados pelo Poder Público e parte oriunda da esfera privada, 

conforme o art. 10º do Estatuto26; ii) parte de seu funcionamento 

                                                
24 SABO PAES, op. cit., pp. 217-218. 
25 Dentre os vários decretos referentes à FUNEPO, citam-se como exemplo o Decreto 
n.º 5.709/2011 e o Decreto Municipal n.º 7.584/2013. Disponíveis em: 
<https://www.leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/3422/leis-de-ponta-
grossa>. Acesso em 07.10.2014. 
26  Art. 10º do Estatuto da FUNEPO – “O Patrimônio da Fundação será integrado: I – 
pelos bens móveis e imóveis, veículos, equipamentos, máquinas, material técnico e 
outros materiais necessários ao bom funcionamento das emissoras, mídias 
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custeado por recursos públicos,27 consoante o art. 12, incisos I e II do 

Estatuto28.  

 

Além disso, no bojo do atual Estatuto da FUNEPO, 

datado de 26/05/2012, anunciam-se as seguintes finalidades de 
cunho social, bem como princípios e objetivos informadores 
daquelas: 

 
Art. 3º - Constituem finalidades da Fundação a promoção de 
atividades educativas, artísticas, culturais e informativas e a 
prestação de serviços de rádio e teledifusão educativos além de 
produção e divulgação de material educativo em mídias virtuais, 
impressas, de audiovisuais e outras que venham a ser administradas 
e/ou implantadas pela Fundação, além da criação de outros meios 
necessários ao desenvolvimento e formação intelectual e cultural da 
sociedade. 
Parágrafo 1º - Compreendem-se como princípios e objetivos da 
Fundação: 
a) defesa e aprimoramento integral da pessoa humana; 

                                                                                                                                          
alternativas e de todas as estruturas administradas pela Fundação; II – pelos bens 
móveis e imóveis e direitos a ela transferidos, em caráter definitivo, por pessoas físicas 
e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; III – pelas doações, 
heranças ou legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, aceitos, quando onerosos, pelo Conselho Curador; IV – pelos bens e 
direitos que resultarem de suas rendas, subvenções, ou outros recursos; V – pelos 
bens e direitos que forem adquiridos no exercício de suas atividades”. 
27 Quanto à possibilidade de as fundações públicas lato sensu contarem ao longo de 
sua existência com repasses de verbas públicas, DI PIETRO não vê impedimentos para 
tanto, tendo em vista a necessidade de manutenção da entidade. A autora justifica 
que “a fundação governamental não tem, em geral, condições para adquirir vida 
própria, também por outra razão: a dotação inicial que lhe é feita não é, no mais 
das vezes, suficiente para permitir-lhe a consecução dos fins que a lei lhe atribui. 
Por isso mesmo, além da dotação inicial, ela depende de verbas orçamentárias 
que o Estado lhe destina periodicamente”. In: DI PIETRO, op cit., p. 509. 
28 Art. 12 do Estatuto da FUNEPO: “Para sua manutenção a Fundação contará com os 
seguintes recursos: I – dotações orçamentárias do respectivo exercício financeiro que, 
no orçamento correspondente ao município de Ponta Grossa (PR), houverem sido 
destinadas à Fundação; II – contribuições, subvenções, auxílios, doações da União, do 
Estado, dos Municípios e respectivas autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas e privadas; II – contribuições, subvenções, auxílios, doações da 
União, do Estado, dos Municípios e respectivas autarquias, sociedades de economia 
mista, empresas públicas e privadas; III – rendas decorrentes da exploração de seus 
bens ou prestação de serviços; IV – quaisquer outros recursos que lhe forem 
destinados”. 
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b) valorização dos bens constitutivos da nacionalidade brasileira no 
contexto da compreensão dos valores universais; 
c) valorização das peculiaridades nacionais, regionais e do folclore 
regional, do Estado e do País; 
d) criação, produção, distribuição e difusão de produtos culturais, 
educativos, artísticos e informativos; 
e) promoção e a conscientização pública para proteção do meio 
ambiente. 
Parágrafo 2º - A produção e a programação das emissoras de rádio e 
televisão e outras mídias administradas pela Fundação, observarão, 
conforme as suas peculiaridades, os princípios dispostos no art. 221 
da Constituição Federal e, em especial, os de estímulo à produção 
independente, que objetive a promoção da cultura regional e o 
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
Parágrafo 3º - A Fundação assegurará que na sua produção e 
programação não haja restrição à livre manifestação de pensamento, 
de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, 
especialmente a censura de natureza político-ideológica ou artística. 
Parágrafo 4º - A Fundação assegurará ainda, que, em seus veículos 
de comunicação não haja nenhuma forma de embaraço à plena 
liberdade de informações jornalísticas, observado o disposto nos 
incisos IV, V, X, XIII e XIV do art. 5º da Constituição Federal. 
Parágrafo 5º - Na produção e veiculação do material jornalístico, as 
emissoras da Fundação observarão a pluralidade de versões em 
matéria controversa, ouvindo as partes envolvidas em polêmicas 
sobre fatos da atualidade e interesse público, de acordo com o que 
rege o Código de Ética Jornalística, o Código Brasileiro de 
Telecomunicações e a Constituição Federal. 
[...] Art.7º - A produção e programação dos serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens e de outros meios de comunicação 
controlados pela Fundação, funcionarão de modo a salvaguardar sua 
independência perante os governos municipal, estadual, federal e 
demais poderes públicos, e assegurar a possibilidade de expressão e 
confronto de diversas correntes de opinião.  
Art. 8º - A Fundação não poderá ser utilizada:  
I – para fins político-partidários; 
II – para a difusão de idéias ou fatos que incentivem recurso à 
violência, discriminações de qualquer natureza e preconceitos 
ideológicos, étnico-cultural, de sexo, classe ou religião. 
Parágrafo Único - Fica ressalvada a notícia de subsídios, 
contribuições, auxílios e doações, em termos de referência ao bem 
doado ou à identificação do doador, bem como aos recursos 
recebidos, sem caráter de propaganda e publicidade de conformidade 
com a legislação de radiodifusão vigente.  
[...] Art. 11 - Os bens e direitos que venham a constituir o 
patrimônio da Fundação somente poderão ser utilizados para a 
consecução das finalidades e princípios previstos neste Estatuto. 
Parágrafo 1º – A aplicação de bens e direitos para obtenção de novas 
rendas só será admissível quando destinada para os fins previstos 
neste estatuto. 
[...] Art. 13 - Os saldos obtidos pela Fundação serão reinvestidos na 
ampliação de suas atividades, sempre visando o cumprimento de 
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seus princípios e finalidades, sendo obrigatória a prestação de contas 
mensal e anual para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 
   
 Para a materialização dos desígnios da Fundação, as 

seguintes atividades foram catalogadas: 

 
Art. 4º - Para a consecução de seus objetivos, caberá à Fundação: 
I – operar emissoras de rádio e televisão; portais educativos e 
culturais na Rede Mundial de Computadores (Internet) e outras 
mídias alternativas que sirvam de ferramenta e de apoio para o 
desenvolvimento das finalidades e princípios da Fundação; 
II – promover a ampliação de suas atividades em colaboração com 
emissoras de rádio e televisão públicas ou privadas, entrosadas 
legalmente no sistema nacional de radiodifusão, mediante convênios 
ou outro modo adequado; 
III – colaborar com as emissoras de rádio e televisão em geral, na 
esfera dos interesses culturais, educacionais e informativos; 
IV – praticar demais atos pertinentes às suas finalidades; 
V – produzir e veicular programas de rádio e televisão, filmes e 
produtos com finalidades culturais, educativas e artísticas, 
distribuindo-os, quando for o caso, através de outros meios de 
comunicação; 
VI – estabelecer acordos de cooperação mútua com empresas de 
telecomunicações, buscando o aprimoramento dos serviços e o 
atendimento equânime a toda a sociedade brasileira, mediante prévia 
consulta ao Conselho Curador e respeitada a legislação vigente; 
VII – participar do processo de desenvolvimento do País e colaborar 
no esforço nacional em prol da alfabetização, estimulando as 
atividades de educação à distância; 
VIII – oferecer estágios a acadêmicos das instituições de ensino 
superior, legalmente estabelecidas, das redes municipal, estadual e 
federal de ensino, públicas e privadas, inclusive entidades de 
cooperação internacional; 
IX – promover e estimular a educação em todos os níveis e graus, 
com atenção especial para a educação de base permanente; 
X – estimular a elaboração de programas de educação e cultura 
destinados a atender as necessidades da comunidade em geral; 
XI – incentivar e promover a formação, a especialização e o 
aperfeiçoamento de recursos humanos para as diversas atividades e 
empreendimentos públicos e privados, podendo, se necessário, criar 
estrutura para tal; 
XII – prestar serviços à comunidade, setores e órgãos públicos e 
privados, diretamente ou por intermediação, respeitando os limites 
previstos neste Estatuto e na legislação brasileira. 
Art. 5º - Todo o material educativo/cultural produzido 
exclusivamente pela FUNEPO, ficará à disposição dos órgãos 
governamentais ligados às áreas específicas para uso 
didático/pedagógico, vedada a reprodução e exibição em outros 
veículos de comunicação sem a prévia autorização da Fundação. 
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Art. 6º - Será permitida, a qualquer tempo, a participação de 
estudantes, professores ou técnicos pertencentes aos quadros 
discente, docente e técnico das Instituições de Ensino na 
programação mediante convênios ou outro modo adequado que 
atenda as diretrizes de programação estabelecidas pelo Conselho 
Curador da Fundação.  

  
 Nota-se que as finalidades buscadas pela FUNEPO são lícitas 

e sem caráter lucrativo, apresentam índole social e a execução das 

atividades voltadas a alcançá-las não é exclusiva do Poder Público, 

traço, este, eminente de fundação pública de natureza jurídica de 

direito privado.  

 

 Do estudo integral do Estatuto, apura-se que o principal 

objetivo da FUNEPO é o desenvolvimento e formação intelectual e 

cultural da sociedade por intermédio da gestão da concessão da 

emissora de televisão identificada com o nome de TV Educativa de 

Ponta Grossa, tal como se retrata no parágrafo único do art. 9º.  

 

 Convém resgatar que a atividade originariamente atribuída à 

FUNEPO pelo Poder Executivo era a atuação como entidade 

mantenedora de estabelecimentos municipais de ensino de 1º e 2º grau, 

conforme previsto no art. 1º da Lei n.º 3.309/80, tratando-se, assim,  

de desenvolvimento de atividade cuja execução seria exclusiva de órgão 

atrelado ao poder público municipal. Em última análise, ainda que a 

educação não seja área de atuação exclusiva do Poder Público, no caso, 

a prestação de serviço público municipal deveria acabar por conferir, 

em princípio, a natureza autárquica à Fundação. 

 

 Não obstante, apenas a título de antecipação a eventual 

questionamento a respeito, não se encontra impedimento para a 

transmutação da atividade originariamente definida na lei que 
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autorizou a criação da FUNEPO. O Executivo Municipal, pautado por 

parâmetros de conveniência e oportunidade, regulamentou via edição de 

decretos o atual campo de atuação da entidade, retirando-lhe a 

execução de atividade que deveria ser desempenhada por pessoa 

jurídica de direito público, sem desnaturar a essência da finalidade 

inicial, visto que a educação sempre se apresentou como mote 
preponderante da entidade. 
 

 Entende-se, portanto, que irregularidade haveria se a 

FUNEPO continuasse a desempenhar as atividades de gestão da 

educação pública municipal, o que estaria em desacordo com a sua 

natureza jurídica de direito privado e o tratamento jurídico que lhe é 

afeto. 

 

 Por derradeiro, com amparo em todo o exame preliminar 
realizado, cumpre assinalar que é possível dizer apenas em tese que 
a FUNEPO é fundação pública com personalidade jurídica de direito 
privado, pois não consta nos autos documento que ateste ter 
havido a inscrição da escritura pública de constituição da entidade 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ato jurídico que lhe 
conferiria formalmente a personalidade jurídica de direito privado.  

 

 Sendo assim, tendo por alicerce conclusão apriorística de 
que a FUNEPO seria fundação pública de direito privado, a ela se 
aplicaria o regime jurídico misto – anteriormente mencionado –, 

pressuposto que guiará o enfrentamento dos tópicos subsequentes.  

  

 2.3.  Acerca da subordinação das fundações públicas ao 
velamento pelo Ministério Público, este Centro de Apoio Operacional 
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já se manifestou repetidas vezes acerca do posicionamento da atual 

Coordenação29. Em louvor à brevidade, destacam-se as seguintes 

passagens das Consultas de números 08/2014 e 05/2014, nas quais 

está contida a opinião, in abstrato, desta unidade de auxílio ministerial 

quanto ao objeto do presente tópico: 

 
No que concerne à atribuição do Parquet, observa-se que o 
atrelamento de suas funções às atividades fundacionais baseia-se no 
compromisso atribuído pela Constituição de 1988 de defender os 
interesses sociais e os direitos individuais indisponíveis, 
protegendo, para tanto, o patrimônio público e social. 
Daí se extrai que o Ministério Público dividirá com o Estado a 
responsabilidade da promoção de atividades de interesse público, 
mais especificamente no que tange à proteção ao patrimônio das 
fundações, afinal estas representam papel essencial ao fomento dos 
direitos, interesses sociais e interesses de ordem pública. 
Tal entendimento é confirmado pelo artigo 66 do Código Civil30, 
o qual incumbe o Ministério Público de realizar o velamento das 
fundações em juízo ou fora dele, no foro onde se encontra a 
fundação, sendo, competente para as ações que versem sobre 
interesse de fundação no Estado onde situadas. 
Aqui se verifica que o velamento das fundações sugere o cuidado, a 
vigilância zelosa acerca do cumprimento dos objetivos elencados 
pelos atos constitutivos das entidades, atentando-se à preservação e 
bom uso de seu patrimônio. Nessa seara, a fiscalização promovida 
pelo Ministério Público acompanhará as fundações desde o seu 
nascimento, até a sua extinção31. 
Porém, o velamento praticado pelo Ministério Público não é 
estendido às fundações públicas, sejam de direito público ou de 
direito privado. Explica-se por oportunidade da Consulta n° 05/2013 
que as fundações públicas “já se encontram submetidas à tutela 
administrativa, na medida em que a Constituição Federal não 
faz distinção entre as fundações de direito público e de direito 
privado, sujeitando todas elas ao mesmo controle”. 

                                                
29 Vejam-se as Consultas de números 05/2013, 08/2014 e 09/2014, do CAOP 
Fundações, acima referenciadas. 
30 Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. 
§ 1o Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Território, caberá o encargo ao 
Ministério Público Federal.  
§ 2o Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um 
deles, ao respectivo Ministério Público. 
31 Conforme os ditames da Resolução 2.434/02, dentre as medidas a serem 
impulsionadas pelo parquet com vistas à fiscalização dos entes fundacionais, 
encontra-se o dever de “realização de auditorias, visitas e inspeções para a avaliação 
da situação patrimonial, da adequação da atividade a seus fins, a qualidade e 
legalidade dos serviços prestados a sociedade, e o cumprimento do plano de aplicação 
de recursos”. 
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Isso porque se encarregam do controle das atividades de uma 
fundação pública o Poder Executivo e o Tribunal de Contas, em 
virtude da disposição legal encontrada no art. 5°, inciso IV e 
parágrafo 3°, do Decreto Lei n° 200/67. Estabelece a legislação: 
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:  
IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de 
autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com 
autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por 
recursos da União e de outras fontes. 
§ 3º As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem 
personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua 
constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes 
aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às 
fundações. (grifos nossos)  
Apreende-se do parágrafo 3°, do artigo 5°, do Decreto Lei 200/6732 
que as fundações públicas, por não se submeterem ao Código 
Civil, no que concerne especificamente às fundações, não se 
submeterão, por consequência, ao velamento do parquet (artigo 
66, daquele Diploma). 
José Eduardo Sabo Paes33 corrobora tal entendimento, afirmando 
que o controle finalístico e contábil das fundações públicas devem 
ser praticados por órgãos da própria Administração Pública Indireta.  
Ministérios Públicos Estaduais, a princípio, não possuem respaldo 
legal para o monitoramento dessas entidades.  
Contudo, para fortalecer a política de fiscalização das fundações 
públicas, pode o Ministério Público Estadual, em obediência ao 
dever constitucional de defender os interesses sociais e proteger 
o patrimônio publico e social, colaborar com a Administração de 
forma harmoniosa. [...] 
Logo, sob a estrita perspectiva da natureza jurídica da entidade - 
enquanto fundação de direito público regida pelo direito privado – 
este Centro de Apoio não encontra demais embaraços na 
intervenção do Ministério Público, já que deste modo se coopera 
com a Administração Pública na tarefa de controle das entidades.34 
 
 
Relativamente ao Decreto Lei n° 200/67, alterado pela Lei n° 
7.596/87, a doutrina de SABO PAES afirma que o comando 
normativo inseriu as fundações públicas de direito privado no 
ordenamento jurídico brasileiro, caracterizando-as como entidades 
de direito privado, mas excluindo-as do cumprimento das normas 
de fiscalização previstas no Código Civil 35. 
No que concerne à fiscalização das fundações públicas de direito 
privado, o autor considera que, independentemente da natureza das 

                                                
32 Endereço eletrônico disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del0200.htm>. 
33 SABO PAES, op. cit., p. 201. 
34 Consulta nº 09/2014 – CAOP das Fundações - MPPR. 
35 SABO PAES, ibidem, p. 201. 
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entidades fundacionais públicas, elas se sujeitam ao controle 
político, administrativo e financeiro da Administração. 
O doutrinador defende que a causa precursora do velamento do 
Ministério Público sobre as fundações privadas – a necessidade de 
se atribuir a algum órgão público a incumbência de controlar o 
cumprimento dos objetivos sociais - não está presente nas 
fundações públicas de direito privado, na medida em que elas já se 
encontram sob a proteção e fiscalização dos órgãos da Administração 
Indireta. 
Em virtude desse controle finalístico que é exercido pela 
Administração, o autor acredita que a submissão das fundações 
públicas ao velamento exercido pelo Ministério Público não seria 
indispensável. 
Compartilha-se do entendimento de que não existe respaldo legal 
para a subordinação das fundações públicas de direito privado ao 
velamento ministerial propriamente dito, porém, entende-se que o 
tema merece ser explorado sobre outro viés. 
A atuação do Ministério Público Estadual em relação às fundações 
está atrelada, antes mesmo da Resolução PGJ n° 2434/2002 – no 
âmbito do MPPR - e do Código Civil (art. 66), ao dever 
constitucional de defender os interesses sociais e proteger o 
patrimônio público e social (artigos 127 e 129 da CF). 
As entidades fundacionais, sejam elas públicas ou privadas, são, por 
sua natureza, instituições organizadas a partir de um conjunto de 
bens destinados a uma finalidade social. A existência de uma 
fundação, portanto, pressupõe o exercício de atividades em prol da 
coletividade.  
Nessa medida, é inegável que se está diante, em qualquer caso, de 
um patrimônio e de interesses sociais que devem ser objeto de defesa 
pelo Ministério Público. 
Nesse sentido, SABO PAES considera que inexiste óbice para que 
haja supervisão pelo Ministério Público, sendo possível que ela 
conviva harmoniosamente com os mecanismos de controle da 
Administração 36.  
Segundo o autor, além de inexistir incompatibilidade entre ambas as 
formas de fiscalização, o acompanhamento pelo Ministério Público é 
tão necessário e indispensável quanto Às ferramentas de controle do 
Poder Público 37. 
No que diz respeito à possibilidade de o Ministério Público intervir 
em entidades que, a princípio, não se encontram subordinadas ao 
seu controle, o Conselho Nacional do Ministério Público já 
considerou que a cobrança de prestação de contas de uma 
associação – que não possui esse dever legal – vai de encontro à 
atividade fim da instituição, em virtude da natureza social da 
entidade do Terceiro Setor. 
Desse modo, muito embora as fundações públicas de direito 
privado se sujeitem à fiscalização administrativa do próprio 
Poder Público, concebe-se que isso não impede, eventualmente, 
que o d. Promotor de Justiça, observando no caso concreto a 
necessidade de proteção do patrimônio e dos interesses 

                                                
36 Idem, p. 208. 
37 Idem, p. 209. 
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públicos, sirva-se da prerrogativa constitucional supracitada e 
proponha as medidas que entender convenientes para apuração 
de eventuais irregularidades. 
Retomando o caso em epígrafe, observa-se que a Fundação Cultural 
de Ibiporã, por se tratar de fundação pública, não está subordinada 
ao “velamento” pelo Ministério Público – de forma que não possui, em 
regra, o dever de prestar contas perante a instituição e, 
consequentemente, a ausência dessa providência, por si só, não 
justifica a instauração de procedimento investigatório. 
Porém, se o d. Promotor de Justiça atuante na área das Fundações 
ou do Patrimônio Público identificar indícios de irregularidades ou 
quaisquer outros fatores que apontem para eventuais riscos ou 
prejuízos ao patrimônio público, ele pode propor as medidas que 
entender adequadas.38 
 

Resgatado o caminho percorrido até o momento, tem-se que 

não se revela obrigatório o velamento efetuado pela Promotoria de 
Justiça de Fundações, nos termos do art. 62 do Código Civil, em 
relação às fundações públicas de natureza jurídica de direito 
privado.39  

                                                
38 Consulta nº 05/2013 – CAOP das Fundações – MPPR. 
39 Em respeito à independência funcional e à livre convicção do Promotor de Justiça, a 
fim de se apresentar material doutrinário que reforce eventual conclusão pela 
ausência de atuação ministerial em face da Fundação protagonista do caso concreto, 
colacionam-se as anotações de DI PIETRO:  
“Aliás, a fiscalização pelo Ministério Público, com relação às fundações 
governamentais, mesmo as de direito privado, é totalmente desnecessária, pois 
somente serve para sobrecarregar a entidade com duplicidade de controles que tem o 
mesmo objetivo. A tutela administrativa a que se sujeitam essas entidades. Com o 
nome de ‘supervisão ministerial’, já visam assegurar a ‘realização dos objetivos fixados 
nos atos de constituição da entidade, a harmonia com a politica e a programação do 
Governo no setor de atuação da entidade, a eficiência administrativa e autonomia 
administrativa, operacional e financeira da entidade’ (artigo 26 do Decreto-lei n.º 
200/1967). Isto sem falar na fiscalização financeira e orçamentária prevista na Lei n.º 
6.223, de 14.07.1975, e agora tornada indiscutível em face da Constituição de 1988 
(artigos 71, 49, inciso X, 165, §5.º, 169, §1º) 
Acresce que, com relação às fundações instituídas por particulares, a função do 
Ministério Público justifica-se pela necessidade de atribuir a algum órgão público a 
função de manter a entidade dentro dos objetivos para os quais foi instituída; vale 
dizer, como a fundação adquire vida própria e nela não mais interfere o instituidor, o 
Ministério Público assume essa função. 
Nas fundações, públicas ou privadas, instituídas pelo Poder Público, a autonomia da 
entidade não vai ao ponto de as desvincular inteiramente dos laços que a prendem ao 
ente instituidor; este se encarrega de manter essa vinculação por meio do controle 
interno (tutela) exercido pelos órgãos da Administração Direta. 
Já Pontes de Miranda ensinava que, nas fundações instituídas pelo Poder Público, "há 
o poder de ingerência do Estado, que se não confunde com o dever de velar exercido 
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Entrementes, conforme já exposto nas sobreditas 

manifestações do Centro de Apoio, opina-se no sentido de que a 
conclusão do parágrafo anterior não importa em dizer que há 
vedação para que Ministério Público atue na fiscalização dessa 
espécie de entidade fundacional.  

 

Por conseguinte, sob a condição de que não haja 

incompatibilidade com as formas de fiscalização administrativa a que 

legalmente estão subordinadas as fundações públicas de direito 

privado40, a depender do caso concreto, a fiscalização pelo Ministério 

Público, assim como as ferramentas de controle do Poder Público, 

poderá se revelar tão necessária e até mesmo indispensável para as 

entidades, consoante defende SABO PAES41. Não restará obstado ao 

órgão ministerial o exercício do dever de zelar pelos interesses e 

patrimônio públicos, intervindo quando demonstrar-se esta necessidade 

no caso concreto. 

 

Defronte à conclusão exposta de que as fundações 
públicas de direito privado submetem-se a mecanismos 
administrativos de fiscalização e haja vista o entendimento 
consolidado neste Centro de Apoio quanto à possibilidade de 
                                                                                                                                          
pelo Poder Público e que se constitui em característica da fundação de direito privado" 
(RF-1 02/76).”. In: DI PIETRO, op.cit., pp. 509-510. 
40 Quanto ao controle das fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, 
SABO PAES relembra que, “qualquer que seja a sua natureza, sujeitam-se ao Controle 
pela respectiva Administração”. O autor vale-se da lição de Carvalho Santos para 
demarcar a forma como esse controle pode ser exercido: “‘1) controle político, que 
decorre da relação e confiança entre os órgãos de controle e os dirigentes da entidade 
controlada (estão são indicados e nomeados por aqueles); 2) controle administrativo, 
pelo qual a Administração Direta fiscaliza se a fundação está desenvolvendo atividade 
consoante com os fins para os quais foi instituída; e 3) controle financeiro, exercido 
pelo Tribunal de Contas, tendo a entidade o encargo de oferecer sua prestação e 
contras [sic] por aquele Colegiado (arts. 70 e 71, II, da CF)’”. 
41 SABO PAES, op. cit., p. 209. 
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eventual intervenção do Parquet, cumpre tecer as seguintes 
observações, referentes às perguntas realizadas pelo consulente: 

 

i) Quanto à pergunta desdobrada no item “a”, vislumbra-se, 

diante de notícia de irregularidades, a possibilidade de que a 12ª 

Promotoria de Justiça de Ponta Grossa - no que tange a sua atribuição 

na matéria de Fundações -, realize o controle finalístico das 
atividades desenvolvidas pela FUNEPO de forma pontual, pautando-
se pelas regras do Código Civil que não forem derrogadas pelo 
regime jurídico administrativo.  

 

Desse modo, o órgão ministerial poderia tomar as 
providências compreendidas como necessárias na esfera 
extrajudicial para a apuração e saneamento de eventuais 
irregularidades, contudo, sem que isso necessariamente importe 
que tal intervenção seja realizada nos moldes do velamento típico 
das fundações privadas – este compreendido como o efetivo, amplo 
e permanente acompanhamento fiscalizatório e de aconselhamento 
ministerial que sobre elas deve exercer.  

 

Ademais, por evidente, já que possível a atuação do Parquet 

no âmbito extrajudicial, justifica-se, outrossim, a possibilidade de se 
empreender medidas judiciais, se necessárias forem. 

 

ii) Em relação à pergunta trazida no item “b”, não há o 

dever de se exigir anualmente a prestação de contas via SICAP de 
fundação pública de direito privado – mormente porque já há o dever 

legal de prestá-las ao Tribunal de Contas, que realiza o controle da 

aplicação dos recursos públicos.  
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Nada obstante, concebe-se que se o Promotor de Justiça 
estimar que a prestação de contas por intermédio do SICAP, anual 
ou incidentalmente, seja ferramenta essencial para 
instrumentalizar investigação em curso, poderá fazê-lo sem 
embaraços. 

 

Vale ponderar que ao apreciar as contas da fundação pública 

de direito privado, o Ministério Público poderá ter a oportunidade de 

mensurar a aplicação do patrimônio fundacional em sua integralidade e 

contar com dados úteis para conferir se as finalidades estão sendo 

cumpridas a contento. 

 

iii) No que toca à pergunta realizada no item “c”, caso 

restasse demonstrado, o Ministério Público poderia pleitear 
judicialmente a nulidade de alteração estatutária da Fundação em 
apreço, podendo fundamentar a sua legitimidade ativa com amparo nos 

argumentos apresentados no tópico “2.3.”. 

 

Sem embargo, cumpre assinalar que - a depender do 

desdobramento situação fática -, parece proveitosa a tentativa inicial de 

se estabelecer diálogo entre o Parquet e os membros da Fundação, com 

o fito de suscitar a conscientização quanto à estrita observância do 

quórum determinado no Estatuto, e, ainda, para que voluntariamente 

sejam tornadas sem efeito as alterações estatutárias supostamente 

promovidas à margem das disposições previstas, por meio de nova 

assembleia que delibere sobre os objetos correspondentes, respeitado o 

quórum mínimo. 
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iv) Por fim, sobre a pergunta referente ao item “d”, 
também se defende a legitimidade do Ministério Público para pleitear 

judicialmente, ou intervir extrajudicialmente, visando à destituição do 

cargo do Presidente da FUNEPO se constatada incompatibilidade com o 

exercício de cargo na Prefeitura de Ponta Grossa.  

 

Mas, desta feita, seria atribuição ministerial correlata não 
à matéria de Fundações, e sim à matéria de Proteção ao Patrimônio 
Público, haja vista a natureza de servidor público daquele que 
exerce cargo de Chefe de Gabinete no âmbito do Município42. 

 
2.4. Se acaso o d. Promotor de Justiça adote o entendimento 

apresentado pelo Centro de Apoio no tocante à possibilidade de 

fiscalização de fundação pública de direito privado, apresentam-se as 

seguintes sugestões ao consultante, frente ao quadro fático exposto 

nesta consulta: 

 

i) Neste ponto, recomenda-se ao órgão ministerial para que 

diligencie no sentido de apurar se há inscrição da escritura pública de 

instituição da FUNEPO em Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, por força do que prevê o parágrafo 3º do art. 5º do Decreto 

Lei n.º 200/67 - fundações públicas dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado “adquirem personalidade jurídica com a 
inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas”. 

 

                                                
42 Consta em fl. 12 o Decreto nº 7584, de 22.07.2013, que designa o Sr. Ricardo Luiz 
Torquato de Linhares, Chefe de Gabinete do Prefeito, para responder cumulativamente 
pelo cargo de Presidente da Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO. 
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Considerada a hipótese de não haver o registro do ato de 

instituição, a FUNEPO deverá ser instada a fazê-lo, para que haja a 

formalização de sua natureza jurídica de direito privado.  

 

ii) Uma vez que, de acordo com a Resolução n.º 3.753 da 

Procuradoria-Geral de Justiça, a 12ª Promotoria de Ponta Grossa 

cumula atribuições em matéria de Proteção ao Patrimônio Público, 

Fundações e Terceiro Setor e outra, sugere-se que a questão acerca da 

suposta incompatibilidade entre o exercício de cargo de presidência da 

Fundação e o de chefia de gabinete no Poder Executivo seja conduzida 

no âmbito de atuação afeto à Proteção ao Patrimônio Público, pela 

especialidade do tema. 

 

2.5. Tendo em vista que o regime jurídico aplicável às 

fundações públicas de direito privado é híbrido, o que pode acarretar 

dúvidas, e em virtude de eventual interesse de aprofundamento sobre 

as especificidades do tema, apresenta-se a destacada utilidade da 

leitura do artigo da lavra de José Eduardo Sabo Paes - “Fundação 

pública instituída pelo Poder Público com personalidade jurídica de 

direito privado” -, que ora se encaminha ao e-mail funcional do 

consulente. 

 

3. Diante dos questionamentos formulados e dos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional, são esses, em tese, os 

esclarecimentos que a Assessoria Jurídica entende adequados. 

 

Persistindo quaisquer dúvidas, poderá o solicitante 

encaminhar novos questionamentos – tanto via e-mail, quanto por meio 

de procedimento formal.  
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4. Solicita-se na oportunidade que, doravante e na medida do 

possível - quando o diminuto número de volumes tornar oportuno -, 

eventuais consultas atreladas a procedimentos extrajudiciais sejam 

instruídas com cópia do feito - permanecendo este na Promotoria de 

Justiça -, como medida de cautela em razão de possível extravio na 

remessa. Ademais, acredita-se que o envio de cópias permite que o 

órgão ministerial dê impulso ao procedimento na origem, realizando 

eventuais diligências que não dependam da resposta da consulta ou 

que sejam urgentes. 

 

5. À Secretaria, para remessa dos autos à origem e baixa de 

praxe no PRO-MP. 

 

Curitiba, 16 de outubro de 2014. 

  

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 

MARIA CLARA DE ALMEIDA BARREIRA 
Assessora Jurídica 


