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PARECER Nº 012/2021 
 

 

Trata-se de APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA na qual foi 

questionada incidentalmente a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.785/2011, 

que ao transferir a gestão de unidades públicas de saúde para fundações privadas no 

Município de Vitória da Conquista violaria a Constituição Federal, bem como a 

Constituição do Estado da Bahia. 

 

Em decisão proferida pela Primeira Câmara Cível deste Eg. Tribunal de 

Justiça foi reconhecido o incidente de inconstitucionalidade, entretanto, inicialmente, 

não foi observado, na íntegra, o regramento procedimental aplicável na espécie. 

 

Após apresentação de promoção nos autos, na forma do art. 227 do 

Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, a Excelentíssima Relatora determinou a 

oitiva da pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado, 

bem como a apresentação de manifestação nesta ação pela entidade admitida como 

amicus curiae nos autos, qual seja, a Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde 

– ANFES. 
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Em síntese, o Município de Vitória da Conquista aduziu, após 

notificação, constitucionalidade material da Lei questionada. A ANFES, no mesmo 

sentido, apresentou intervenção no feito em defesa da norma guerreada.  

 

Após, em virtude da regularidade do incidente de 

inconstitucionalidade, a Excelentíssima Desa. Relatora remeteu os presentes autos a esta 

Procuradoria-Geral de Justiça para pronunciamento.  

 

É o relatório, passamos a opinar. 

 

O debate central do presente Incidente reside em saber se a Lei nº 

1.785/2011 do Município de Vitória da Conquista viola dispositivos da Constituição 

Federal, bem como da Constituição do Estado da Bahia.  

 

Mais específica e concisamente, a controvérsia cinge-se em 

identificar se a opção dos Poderes Executivo e Legislativo locais em transferir a gestão 

do Hospital Municipal Esaú Matos e o Laboratório Central Municipal para uma fundação 

pública de direito privado instituída pelos mesmos na supracitada Lei, a Fundação 

Pública de Saúde de Vitória da Conquista, é constitucional. Pois bem.  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao 

tratar da Saúde, prevê em seus arts. 196 e ss. diversos dispositivos que estruturam, 

regulamentam, delimitam e, em certa medida, autorizam que a saúde – direito de todos e 

dever do Estado, possa vir a ser prestado por outros entes, incluídas as fundações 

públicas de direito privado, in verbis:  

 
 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado. 
 
 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
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regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:     (Vide ADPF 672) 
 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
 
III - participação da comunidade. (...) 
 
 
 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar 
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

 

Já a Constituição do Estado da Bahia, em respeito também ao 

princípio da simetria, segue tais diretrizes da Constituição Federal ao dispor: 

 

Art. 233. O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Estado 
garanti-lo mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que 
visem: 
I - à eliminação ou redução do risco de doenças ou outros agravos à 
saúde; 
II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção, recuperação e reabilitação da saúde. 
Art. 234. As ações e serviços de saúde, de relevância pública, serão 
regulamentados na forma da lei, cabendo sua execução: 
I - ao Poder Público, diretamente ou de modo complementar através 
de terceiros; 
II - a pessoa física ou jurídica de direito privado. 
Art. 235. As ações e os serviços de saúde pública e os privados, que os 
complementarem, mediante rede regionalizada e hierarquizada, que 
serão regulamentados na forma da lei, integram o Sistema Único de 
Saúde, de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - direção pelas Secretarias de Saúde, observadas as diretrizes dos 
conselhos criados nesta Constituição; 
II - descentralização e regionalização; 
III - integração das ações de saúde, saneamento básico e ambiental; 
IV - universalização de assistência de igual qualidade com acesso a todos 
os níveis dos serviços de saúde, respeitadas as necessidades particulares 
da população urbana e rural; 
V - participação, em nível de decisão, de entidades representativas, 
na formulação, gestão e controle das políticas e ações de saúde na 
esfera estadual, municipal ou local, de acordo com esta 
Constituição; 
VI - proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços públicos 
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de assistência à saúde, executados diretamente pelo Poder Público ou 
pelo setor privado, especificamente através de contratos ou convênios. 
(grifos nossos) 

 

A elucidação da controvérsia constitucional recai justamente na 

verificação se a Lei Municipal n. 1.785/2011 enquadra-se no âmbito permissivo da 

participação de terceiros na prestação dos serviços de saúde locais. Este conjunto 

normativo previsto na CRFB/88, é plenamente aplicável aos Estados, devendo ser 

respeitado no âmbito subnacional. Inclusive, a própria jurisprudência do Egrégio 

Tribunal da Justiça orienta neste sentido: 

 

“As questões que envolvem o sistema público de saúde devem ser 
examinadas à luz da viabilização da melhor prestação do serviço pelos 
Entes federativos, na medida em que os bens jurídicos protegidos na 
espécie ostentam elevada estatura constitucional, relacionada, inclusive, 
com o direito mínimo vital (uma das dimensões do mínimo existencial), 
cuja violação termina por alcançar segmento severamente desfavorecido 
da sociedade” TJ/BA, Direta de Inconstitucionalidade, n. 0003485-
37.2016.8.05.0000, Rel. Des. ESERVAL ROCHA, Dje, 28/04/2017; 
 
“Saúde necessita permanentemente de atenção do poder público, pois 
são direitos constitucionais fundamentais cujas atividades desenvolvidas 
para sua efetivação não aparecem de tempos em tempos, como 
calamidades sazonais, mas, ao contrário, requerem regular consecução”. 
TJ/BA, Direta de Inconstitucionalidade, n. 0005259-05.2016.8.05.0000, 
Rel. Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, Dje 28/08/2019 

  

Como se observa, os mandamentos constitucionais federais 

aplicáveis in casu orientam no sentido de que o direito à saúde deve ser prestado 

prioritariamente pelo Estado e apenas de forma complementar pela iniciativa privada. 

Ou seja, há uma preferência por parte do Constituinte de que a prestação de tal serviço 

público seja realizada pelo Poder Público e, apenas quando excepcional e necessário, 

seja prestado por outros agentes, tais como fundações públicas de direito privado.  

 

No caso específico dos autos, analisando a constitucionalidade da 

Lei Municipal n. 1.785/2011, não se identificam as inconstitucionalidades debatidas nos 

autos da Apelação. Analisemos por partes. 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, textualmente, a 
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possibilidade de autorização à existência de fundações públicas de direito privado nos 

termos do art. 37, XIX: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   
XIX – 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998). (grifos nossos) 
 

Na ausência desta lei complementar a melhor detalhar a aplicabilidade 

das normas constitucionais multicitadas, incide-se, subsidiariamente o conteúdo 

previsto no Decreto-Lei 200/67 que, em seu art. 5º, IV, aduz que se considera 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. (grifos 
nossos) 

 

Apesar do intenso debate doutrinário acerca de qual o melhor sentido 

para a expressão “atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito 

público” – mais ainda pela ausência de Lei específica que discipline a criação de 

fundações públicas de direito privado1, certo é que tal modelo vem sendo compreendido 

pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como cabível. Assim: 

 

“A distinção entre fundações públicas e privadas decorre da forma como 
foram criadas, da opção legal pelo regime jurídico a que se submetem, da 
titularidade de poderes e também da natureza dos serviços por elas 
prestados” “Aquela orientação constitucional alterou-se pela 
Emenda Constitucional n. 19/98, pela qual se retornou ao 
entendimento antes adotado, possibilitando-se a existência de 
fundações de direito privado no âmbito da Administração Pública 
(edições posteriores ao advento daquela Emenda), onde se observa: A EC 

 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32. ed. rev. atual e ampl. São Paulo, 
Atlas, 2018, p. 629 e ss; MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2018,  p. 70 e ss. 
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19/98 deu nova redação ao inc. XIX do art. 37 da CF, deixando 
transparecer ter voltado ao entendimento anterior de que a fundação é 
entidade com personalidade jurídica de direito privado: ‘somente por lei 
específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo á lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação’. A fundação foi colocada ao lado das empresas governamentais 
(entidades de Direito Privado): a lei não cria, apenas autoriza a sua 
criação, devendo o Executivo tomar as providências necessárias para o 
registro determinante do nascimento da pessoa jurídica de Direito 
Privado. E mais: lei complementar deverá definir as áreas em que poderá 
atuar a fundação, não podendo essa figura jurídica servir de panacéia 
para qualquer atividade que a Administração pretenda efetuar com 
relativa autonomia” STF, ADI 191/RS, Rela. Mina. Carmen Lúcia, Pleno, j. 
29/11/2007, Dje07/03/2008; 
 
“3. Segundo a jurisprudência da Corte, a qualificação de uma fundação 
instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado 
depende de dois fatores: i) do estatuto de sua criação ou autorização e ii) 
das atividades por ela prestadas. Não há na Constituição Federal o elenco 
das atividades que definiriam qual o regime jurídico a ser aplicado a uma 
determinada fundação pública. Entretanto, existem alguns pressupostos 
lógico-jurídicos que devem ser utilizados como critérios 
discriminadores. 
4. Não pode a Administração Pública pretender que incida um regime 
jurídico de direito privado sobre uma entidade da administração indireta 
que exerça atividade constitucionalmente estatal – ainda que 
formalmente o tenha feito -, mais especificamente, um serviço público 
(lato sensu) que parte da doutrina denomina de serviço público próprio, 
seja porque essa atividade está definida na Constituição Federal como 
uma obrigação a ser executada diretamente (como são as atividades 
públicas de saúde, higiene e educação, v.g.), seja porque ela deve ser 
exercida com supremacia de poder, como é o caso do exercício do poder 
de polícia e da gestão da coisa pública. Essas atividades são essenciais, 
não podem ser terceirizadas, não podem ser delegadas a particulares e, 
portanto, devem se submeter a regras eminentemente publicísticas, o 
que afasta a possibilidade da incidência de um regime jurídico de direito 
privado sobre elas.  
5. Por outro lado, as atividades de cunho econômico (respeitados os 
arts. 37, inciso XIX, e 173 da CF, esse com a redação dada pela EC nº 
19/1998) e aquelas passíveis de delegação, porque também podem 
ser executadas por particulares, ainda que em parceria com o 
Estado, a toda evidência, se forem definidas como objetos de 
fundações, ainda que sejam essas instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de direito 
privado caso as respectivas fundações também tenham sido 
instituídas como entes privados” STF, RE 761.378/SP, Rel. Min. Dias 
Toffoli, Pleno, j. 07/08/2019, Dje 30/06/2020  (grifos nossos) 

 

Noutras palavras, ciente de que o direito à saúde possui relevantíssimo 

e inegável papel na qualidade de vida dos cidadãos, como dever do Estado que deve ser 

constantemente protegido, tutelado e aprimorado, por se constituir também como 
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serviço público de cunho econômico, passível de ser executado até por particulares, 

ainda que em parceria com o Estado, na forma da Constituição, é plenamente cabível a 

instituição de fundações públicas de direito privado na área de saúde. 

 

“Os fins a que se destinam as fundações públicas são sempre de caráter 
social e suas atividades se caracterizam como serviços de utilidade 
pública. Por esse motivo, jamais poderá o Estado instituir fundações 
públicas quando pretender intervir no domínio econômico e atuar no 
mesmo plano em que o fazem os particulares; para esse objetivo, já se 
viu, criará empresas públicas e sociedades de economia mista. As 
fundações governamentais se destinam, habitualmente, às seguintes 
atividades: a) assistência social; b) assistência médica e hospitalar (...)”2 
 
“As fundações públicas são pessoas jurídicas que integram a 
Administração Indireta dos entes federativos, aos quais se encontram 
vinculadas. De maneira semelhante ao que ocorre com as demais 
entidades puramente administrativas, finalidade do legislador ao 
instituir as fundações públicas é descentralizar a execução de certas 
atividades, que teoricamente poderão ser mais bem executadas por uma 
entidade especializada, criada para esse fim, a qual possui patrimônio 
próprio e personalidade jurídica distinta do seu ente político criador. Não 
obstante as semelhanças, a principal peculiaridade que distingue as 
fundações públicas das demais entidades puramente administrativas é o 
exercício de uma atividade de interesse social, não necessariamente 
passível de enquadramento no conceito de atividade típica do Estado, 
sendo comum o desenvolvimento de atividades semelhantes por 
particulares, como é o caso da assistência social. O que está 
absolutamente vedado é que as fundações desenvolvam atividades 
visando ao lucro. Isto não significa que elas não possam cobrar por 
serviços prestados ou que estejam proibidas de obter excedentes 
financeiros”3 

 

É, entretanto, a partir disto que se devem observar, nos termos da 

jurisprudência da Corte Constitucional, se forem definidas como objetos de fundações, 

ainda que sejam essas instituídas ou mantidas pelo Poder Público ao regime jurídico de 

direito privado caso as respectivas fundações também tenham sido instituídas como 

entes privados. Que é o caso da Lei Municipal n. 1.785/2011, que criou a Fundação 

Pública de Saúde de Vitória da Conquista. 

 

Entretanto, apesar da Fundação Pública de Saúde de Vitória da 

 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32. ed. rev. atual e ampl. São Paulo, 
Atlas, 2018, p. 635. 
3 ALEXANDRE, Ricardo; DEUS, João de. Direito administrativo. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 55 e ss. 
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Conquista ser uma fundação pública de direito privado, como previsto diversos 

dispositivos da Lei que o institui, não violou os comandos constitucionais e nem mesmo 

se desvencilhou da eficácia parcial do regime de Direito Público sobre a mesma. Neste 

sentido: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Pública 
de Saúde de Vitória da Conquista, entidade com personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse e de utilidade 
públicas, com autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sujeita ao 
regime patrimonial jurídico próprio daquelas entidades sem fins 
lucrativos de beneficência social quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas, tributários, previdenciárias e fiscais, observadas 
as regras desta lei. (...)  
§ 2º A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista integrará a 
Administração Pública Indireta do Município e vincular-se-á à Secretaria 
Municipal de Saúde, para efeito de supervisão de suas finalidades. 
 
Art. 2º A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista tem por 
finalidade desenvolver todas as ações e serviços de saúde atribuídos ao 
Hospital Municipal Esaú Matos e ao Laboratório Central Municipal. 

 
Parágrafo único. As ações de atenção especializada em saúde serão 
desenvolvidas de maneira sistêmica e integrarão uma rede regionalizada 
e hierarquizada em nível de complexidade crescente do SUS do 
Município, sob acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde. (...) 

 
 
Art. 6º A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista será 
composta dos seguintes órgãos de direção superior e de administração, 
respectivamente: 
 
I - Conselho Curador; e 
II - Diretoria Executiva. 
 
Parágrafo único. A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista 
contará, também, com um setor de controle interno, com atribuições 
previstas no estatuto social. 
 
Art. 7º O Conselho Curador será constituído por 09 (nove) conselheiros 
titulares, na seguinte forma: 
 
I - Secretário Municipal da Saúde, como membro nato; 
II - 03 (três) membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo; 
III - 01 (um) membro representante dos profissionais de saúde, indicado 
pelo Conselho Municipal de Saúde; 
IV - 01 (um) membro representante dos usuários de abrangência 
municipal, indicado pelo Conselho Municipal de Saúde; 
V - 03 (três) membros representantes de entidades da Sociedade Civil. 
 
 Art. 21. A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista estará 
sujeita às normas de fiscalização e controle previstas em seu Estatuto 
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Social e à supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, para efeito de 
cumprimento de seus objetivos estatutários, harmonização de sua 
atuação com a política municipal de saúde e obtenção de eficiência 
administrativa. 
 
Art. 22. A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista deverá 
submeter suas contas, relativas a cada exercício fiscal, à apreciação dos 
órgãos de controle interno do Município de Vitória da Conquista, ao 
Conselho Municipal de Saúde e ao Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

Ou seja, verifica-se que a Lei em questão está em sintonia do que prevê 

o modelo constitucional atinente à instituição de fundações públicas de direito privado, 

inclusive no que diz respeito à participação popular e à incidência adequada do regime 

de direito público no que tange às suas atividades e controle da prestação de seus 

serviços4. A doutrina ratifica a necessidade de tais previsões: 

 

A posição da fundação governamental privada perante o Poder Público é 
a mesma das sociedades de economia mista e empresas públicas; todas 
elas são entidades públicas com personalidade jurídica de direito 
privado, pois todas elas são instrumentos de ação do Estado para a 
consecução de seus fins; todas elas submetem-se ao controle estatal para 
que a vontade do ente 
público que as instituiu seja cumprida; nenhuma delas se desliga da 
vontade do Estado, para ganhar vida inteiramente própria; todas elas 
gozam de autonomia parcial, nos termos outorgados pela respectiva lei 
instituidora.5  

 

No ensejo, também foram levantados legítimos questionamentos no que 

diz respeito tanto à possibilidade de incidência do regime da CLT no âmbito da Fundação 

Pública de Saúde de Vitória da Conquista quanto no que tange às disposições da referida 

legislação acerca de suas compras e licitações6. Especifica e respectivamente: 

 
4 “Para essas pessoas jurídicas, apesar da personalidade privada, o regime não é inteiramente privado, 
obedecendo às regras de direito público, quanto à fiscalização financeira e orçamentária, estando sujeita a 
controle externo e interno, além de outras regras públicas”, MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 192. 
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018, p. 597. 
6 “Quanto às fundações estatais de direito privado, o regime de pessoal é o celetista. Da mesma forma que 
os empregados públicos das empresas estatais, os agentes dessas fundações são, em última análise, 
agentes públicos, que possuem algumas características diferenciadas em relação ao regime celetista puro, 
por exemplo: necessidade de motivação para demissão desses agentes, tendo em vista a necessidade de 
respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade; vedação de acumulação de 
empregos públicos, ingresso mediante concurso público etc.", OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso 
de Direito Administrativo. 5. ed. rev., atual. e ampl.Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 
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Art. 13. O regime jurídico de pessoal da Fundação Pública de Saúde de 
Vitória da Conquista será o da Consolidação das Leis do Trabalho, e 
respectiva legislação complementar, podendo a administração pública 
municipal ceder servidores. 
 
§ 1º A contratação de pessoal do quadro permanente da Fundação 
Pública de Saúde de Vitória da Conquista será precedida de concurso 
público, de provas, títulos e, no que couber, prova prática, observando-se 
a natureza e complexidade da função, nos termos do artigo 37 da 
Constituição Federal. 
 
§ 2º A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista organizará a 
sua política interna de desenvolvimento de pessoal, contemplando 
quadro de pessoal e plano de carreira, bem como métodos de avaliação 
periódica e de desempenho, que serão aprovados pelo Conselho Curador. 
 
§ 3º O concurso público será realizado para preenchimento de postos de 
trabalho do quadro de pessoal, sempre de acordo com as 
disponibilidades financeiras e as vagas definidas pelo Conselho Curador. 
 
Art. 14. Os atos do Conselho Curador que gerarem aumentos da despesa 
de pessoal deverão constar no orçamento da Fundação Pública de Saúde 
de Vitória da Conquista. 
 
c/c 
 
Art. 25. A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, nos termos 
do art. 119 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, editará regulamento 
próprio que estabeleça procedimentos diferenciados para licitações e 
contratos, devendo observar seus princípios, bases, diretrizes e normas 
gerais. 
 
§ 1º O regulamento a que se refere este artigo será aprovado pelo 
Conselho Curador, devendo ser publicado, por extrato, na imprensa 
oficial. 
 
§ 2º Os contratos e as despesas realizadas pela Fundação deverão ser, no 
prazo de 30 (trinta) dias, divulgados de forma minuciosa mediante 
publicação no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal. 
 
§ 3º Em caso de não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, 
qualquer interessado poderá dar ciência do ocorrido ao Chefe do 
Executivo Municipal, que deverá adotar as medidas necessárias à 
divulgação dos contratos e despesas realizadas pela Fundação. 

 

Ambas estas previsões, entretanto, encontram guarida tanto na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto também na própria Lei 8.666/93. 

Sobre a validade de contratação por meio da CLT, decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

 
259. 
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É constitucional a legislação estadual que determina que o regime 
jurídico celetista incide sobre as relações de trabalho estabelecidas 
no âmbito de fundações públicas, com personalidade jurídica de 
direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde. 
 
A fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado, é 
dotada de patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira para o desempenho da atividade prevista em 
lei [art. 1º da Lei Complementar (LC) 118/2007 do estado do Rio de 
Janeiro (2)]. Nessa configuração, o Estado não toca serviço público na 
área da saúde. Ele se utiliza de pessoa interposta — de natureza privada 
— que, então, adentra o mercado de trabalho e contrata. Assim, havendo 
uma opção do legislador pelo regime jurídico de direito privado, é 
decorrência lógica dessa opção que seja adotado para o pessoal das 
fundações autorizadas o regime celetista. No caso, trata-se de ação direta 
de inconstitucionalidade ajuizada em face da LC 118/2007, e do art. 22 
da Lei 5.164/2007 (3), ambas do estado do Rio de Janeiro, que dispõem 
sobre a criação de fundações públicas, com personalidade jurídica de 
direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde, observado o 
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com esse 
entendimento, o Plenário julgou improcedente o pedido formalizado. Os 
ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Alexandre de 
Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski acompanharam o 
relator com ressalvas apenas para agregar fundamento específico acerca 
da distinção entre fundação pública de direito público e fundação pública 
de direito privado, nos termos do que decidido no RE 716.378, 
submetido à sistemática da repercussão geral”, STF, ADI 4247/RJ, Rel. 
Min. Marco Aurélio, j. virtual 3.11.2020. (Informativo 997) 

 

Em relação à previsão de regulamentos próprios acerca de processos 

licitatórios contida no art. 25 da Lei Municipal 1.785/2011, dispõe o art. 199 da Lei 

8.666/93, de modo à entidade não se eximir da incidência de seus ditames: 

 

Art. 117.  As obras, serviços, compras e alienações realizados pelos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas 
regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três esferas 
administrativas. 
 
Art. 118.  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da 
administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e 
contratos ao disposto nesta Lei. 
 
Art. 119.  As sociedades de economia mista, empresas e fundações 
públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão 
regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às 
disposições desta Lei (grifos nossos). 
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De tal modo, devido à opção política dos Poderes locais baseada na 

oportunidade e conveniência de adotar tal modelo de instituição de fundação pública de 

direito privado para a gestão do Hospital Municipal Esaú Matos e o Laboratório Central 

Municipal, do ponto de vista constitucional, não foram identificadas máculas na presente 

legislação.  

 

Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo 

conhecimento e improcedência da arguição incidental de inconstitucionalidade, para 

declarar a constitucionalidade da Lei Municipal Lei nº 1.785/2011, do Município de 

Vitória da Conquista, por inexistência de afronta às Constituições Federal e do Estado da 

Bahia.  

 

Salvador, 25 de janeiro de 2021. 

 
 

 

WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO 
Procuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos 

 

 

MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FAHEL  
Promotor de Justiça 

Assessor Especial da PGJ 

 

 


