
 
 
 
 
 
 

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 
 

CONSULTA N.º 09/2014 – CAOP Fundações  

OBJETO: Fundações – Fundação Pública de Direito Privado – Criação – 

Lei Autorizadora – Decreto Regulamentador – Registro do Estatuto – 

Atribuição do Ministério Público – Proteção dos Interesses Públicos – 

Patrimônio Público. 

INTERESSADA: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FORO REGIONAL 

DE FAZENDA RIO GRANDE DA COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA. 

 
 
 
 
CONSULTA N. 09/2014: 

 
 
 
 
1. Trata-se de consulta encaminhada pela d. Promotora 

de Justiça Carla Munhoz Golçalvez Venâncio - oficiante, naquela 

ocasião, junto à 2ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Fazenda 

Rio Grande, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

A consulta encaminhada pela consulente veio inserta no 

Procedimento Administrativo n° MPPR-0051.14.000055-8, cujo 

conteúdo cinge-se à análise da viabilidade da criação e instituição da 
Fundação Municipal de Esportes – FME. 
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Após leitura dos documentos encaminhados para este 

Centro de Apoio, constatou-se que o pedido formulado pela Fundação 

veio acompanhado de cópia integral da Lei Complementar n° 44/2011 e 

dos Decretos n° 3.328 e 3.445 de 2013, todos oriundos do Município de 

Fazenda Rio Grande. 

 

É o que cumpria relatar, passo à manifestação. 
 

2. Uma vez que a fundação tem sua origem na 
discricionariedade do Poder Público, e não na iniciativa de uma 
pessoa física, ou mesmo de uma pessoa jurídica privada, é de se 
apontar que, de fato, trata-se de uma fundação pública. 

 

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

(...) 
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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”.(grifos 

nossos) 

 

Analisando as referidas orientações em cotejo com os 

documentos inclusos no Procedimento Administrativo encaminhado a 

este CAOP, constata-se de forma inconteste que a Fundação 
Municipal de Esportes configura-se como uma fundação pública, 
haja vista a existência de Lei Complementar que autorizou a sua 
criação e de dois decretos regulamentadores de seu funcionamento. 

 

Não obstante, a personalidade jurídica da entidade não 

decorre automaticamente da lei que autoriza a sua criação. O Decreto-

Lei n° 200/67, de  25 de fevereiro de 19671, que dispõe sobre a 

organização da Administração Federal, institui em seu artigo 5ª, inciso 

IV, parágrafo 3°, que as 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. 

 

Considerando que a discricionariedade da Administração 

Pública para a criação da fundação obedeceu aos requisitos formais 

necessários – lei autorizadora e decreto regulamentador -, caberia o 

                                                
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm 
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exame sobre a viabilidade financeira da instituição Fundação Municipal 

de Esportes em comento, bem como a análise da outras repercussões 

que possam emanar do contido no Estatuto da entidade. 

 

Portanto, uma vez consideradas as matérias afetas a 
este Centro de Apoio, as quais direcionam o presente estudo às 
regras para criação e instituição de fundação, a Fundação 
Municipal de Esportes tem o condão de existir no plano jurídico. 

 

Por outro lado, no que concerne aos aspectos 
referentes ao respeito às regras de orçamento e dispêndio de verba 
pública, imcumbe-se a Promotoria de Justiça de Proteção ao 
Patrimônio Público e à Ordem Tributária na Comarca de esmiuçar a 
problemática apresentada, ressaltando que dúvidas correlatas 
podem ser encaminhadas ao Centro de Apoio que atende a referida 
Promotoria.  

 

Há que se destacar, por último, que a atribuição do 

Ministério Público Estadual, de um modo geral, de realizar o velamento 

das fundações, recebe um recorte em virtude da natureza jurídica das 

fundações públicas. 

 

Explicamos. 

 

Mesmo ganhando contornos de entidade pública, a 

fundação poderá obedecer ao regime jurídico de direito público ou ao de 
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direito privado. Conforme indicado na Consulta n° 05/20132, exarada 

neste Centro de Apoio, para inferir qual o regime jurídico a que uma 
fundação pública se sujeita é preciso extrair se há atribuição de 
poder público à entidade. Ensina o jurisconsulto Celso Antônio 

Bandeira de Mello: 

 
Sabe se uma pessoa criada pelo Estado é de Direito Público ou 

de Direito Privado é meramente uma questão de examinar o 

regime jurídico estabelecido na lei que a criou. Se lhe atribuiu 
a titularidade de poderes públicos, e não meramente o 
exercício deles, disciplinou-se de maneira a que suas 
relações sejam regidas pelo Direito Público, a pessoa será 
de Direito Público, ainda que se lhe atribua outra 
qualificação. Na situação inversa, a pessoa será de Direito 
Privado, mesmo inadequadamente nominada. 3 (grifos 

nossos) 

 

A Fundação Municipal de Esportes (FME) esclarece em 

seu estatuto que, no bojo de suas finalidades, empreenderá atividades 
nos âmbitos do lazer e do esporte. O próprio artigo 1° do Estatuto 

disposto no Decreto n° 3.445/2013 de Fazenda Rio Grande define que a 

fundação é dotada de personalidade jurídica de direito privado. 

 

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 

                                                
2 Endereço eletrônico disponível em: 
http://www.fundacoes.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_natureza_fundacao_cultu
ral_ibipora_velamento_fund_publica.pdf 
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005. P. 168. 
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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 Civil4, 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 extinção5. 

 
                                                
4 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. 
5 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”. 



 
 
 
 
 
 

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 
 

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”. 

 

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)  
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Apreende-se do parágrafo 3°, do artigo 5°, do Decreto Lei 

200/676 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 Paes7 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. Anota-se na Consulta n° 

05/2013: 

 
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 

públicos, sirva-se da prerrogativa constitucional supracitada e 

proponha as medidas que entender conveniente para apuração 

de eventuais irregularidades. 

                                                
6 Endereço eletrônico disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del0200.htm 
7 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social. 
Rio de Janeiro: Forense, 8ª ed., ano 2013, p. 201. 
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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. 

 

3.  Desta feita, considerando o questionamento elaborado 

pela consulente acerca da viabilidade da criação e instituição da 

Fundação Municipal de Esportes, conclue-se: 

 

a) para a maior compreensão do tema da natureza 

jurídica das fundações públicas e da renúncia de receita, que as 
Consultas n° 05/20138 e 08/20149, cujos endereços eletrônicos se 

encontram em nota de rodapé desta página, sejam lidas; 

 

b) que a personalidade jurídica de uma fundação 
pública de direito privado se inicia a partir da inscrição da 
escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, reputados válidos a lei que autorizou criação da entidade 
e o decreto que a regulamentou; 

 
c) que inexiste na legislação a atribuição do Ministério 

Público Estadual para executar o velamento sobre fundações públicas, 

                                                
8 Endereço eletrônico disponível em: 
http://www.fundacoes.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_natureza_fundacao_cultu
ral_ibipora_velamento_fund_publica.pdf 
9 Endereço eletrônico disponível em: 
http://www.fundacoes.mppr.mp.br/arquivos/File/consulta_08_2014_Londrina_FUNT
EL_fundacoes_direito_publico_fundacao_apoio_extincao.pdf 
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porém, conforme indicado na Consulta 05/2013, não há impedimento 
para que, eventualmente, a d. Promotora de Justiça, observando no 
caso concreto a necessidade de proteção dos interesses públicos, 
sirva-se da prerrogativa constitucional supracitada e proponha as 
medidas que entender convenientes para apuração de eventuais 
irregularidades; 

 
d) que este Centro de Apoio, consideradas as máterias 

de sua atribuição, não vislumbra obstáculos para a criação da 
Fundação Municipal de Esportes; 

 
e) que o exame da viabilidade da criação da fundação em 

relação às normas de responsabilidade da gestão Municipal das 
finanças e de controle orçamentário compete à matéria de Patrimônio 

Público. Sugere-se, em consonância ao disposto no item “c”, que o 
Procedimento seja remetido à Promotoria de Justiça de Proteção 
ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária na Comarca, para que 

esta, diante dos pontos de probidade administrativa e orçamento 

público, empreenda as diligências que entender necessárias. 

 
4. 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.  
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5. À Secretaria do Centro de Apoio, para que realize a 

juntada desta manifestação ao encartado subjacente ao Ofício nº 

114/2014, assinado pela d. Promotora de Justiça Carla Munhoz 

Gonçalvez Venância, com o devido registro de protocolo. 

  

Após, promova-se o retorno à origem. 

 

 

Curitiba, 08 de junho de 2014. 

 
 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 
 


