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Natureza jurídica



Forma de atuação Natureza Jurídica 
do Recurso

Direito Público

Direito Privado

Aspectos que influenciam se a 
personalidade jurídica será de 
direito público ou privado



Direito Público x Direito Privado

É o direito organizador do Estado de 
protetor e garantidor da ordem pública e da 

paz social. Nele, o Estado é revestido de 
imperium, em posição de superioridade com 

relação aos indivíduos.  Há predominância 
do interesse público.  

Direito Público

É o direito no qual predomina o interesse 
privado e onde as partes se apresentam em pé 

de igualdade. É o direito dos particulares. 

Direito Privado

Procedimentos 
estabelecidos em Lei

Não pode 
desobedecer a Lei



Direito Público Direito

Estado é parte obrigatória Estado não é parte obrigatória

Interesse público tutelado pelo Estado Particular decide sobre seu próprio interesse 

Interesse irrenunciável (indisponível)
Seu interesse é uma prerrogativa

(não uma obrigatoriedade)

Independe da vontade das partes Depende da vontade das partes

Composto de normas de subordinação
(partes em situação de hierarquia)

Composto de normas de coordenação 
(partes em situação de igualdade)

Estado - posição de supremacia
Estado e particulares em posição de 

igualdade

Direito Público x Direito Privado



Fundo Público



Subordinação

Apesar de possuírem natureza 
jurídica, os fundos públicos, em 
geral, não possuem personalidade 
jurídica própria e estão 
subordinados a um órgão da 
administração direta ou indireta 
definido na sua lei de criação.

Aspectos Gerais

Fundos públicos possuem uma 
peculiaridade que é a necessidade 
de uma Lei que os constitua e de 
modo geral determina uma fonte 
de recursos (art. 167, inc. VIII da 
CRFB). 

Criação por Lei



Regras de Direito Público

• Está submetido às regras 
orçamentárias e à Lei 8.666/93.

• Possui controle administrativo e 
financeiro pelo Tribunal de 
Contas e Ministério Público.

• Imprevisibilidade financeira 
(podem possuir orçamento, mas 
não o financeiro –
contingenciamento, anualidade) 

Pontos de destaque

Leis orçamentárias
Lei de 

responsabilidade 
fiscal

A obediência às 
regras estabelecidas 

em lei não é uma 
opção



Quando instituídos como entidades públicas, os fundos 

socioambientais podem ser criados como:

Órgãos
(criados no âmbito da Administração Direta, 

sem personalidade jurídica própria)
1 2 Autarquia

Fundação pública3 4 Sociedade de Economia Mista
e Empresa Pública

Os fundos socioambientais  instrumentos de fomento as áreas de interesse público
Empresas públicas e sociedades de economia mista  exploração de atividade econômica
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Fundo Privado



Art. 44 - São pessoas jurídicas de 
direito privado:

I - as associações 

II - as sociedades

III - as fundações

IV - as organizações religiosas 

V - os partidos políticos

Sociedade: “É o contrato celebrado entre pessoas 
(físicas ou jurídicas) por meio do qual se obriga a 
contribuir, com bens ou serviços para o exercício de 
atividade econômica e partilha entre si dos 
resultados.” (Art. 981, CC)

Organizações religiosas: São livres a criação, a 
organização, a estruturação interna e o 
funcionamento das organizações religiosas, sendo 
vedado ao poder público negar-lhes 
reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e 
necessários ao seu funcionamento.

Partidos políticos: Os partidos políticos serão 
organizados e funcionarão conforme o disposto em 
lei específica. Assim, estas pessoas jurídicas serão 
reguladas por legislação própria;

Código Civil



FUNDOS SOCIOAMBIENTAIS PRIVADOS

Associações1 2 Fundações



Conceito

Reunião ou o agrupamento de 
pessoas para a realização e 
consecução de objetivos comuns 
(ideais, que podem ser: culturais, 
sociais, religiosas, recreativas etc.) 
sem a finalidade econômica. 

Características

• Ato de vontade reconhecido pela 
autoridade competente (registro).

• Dotado de personalidade jurídica, 
distinta de seus componentes. 

• Ato de criação simplificado

• Com a aquisição da personalidade 
jurídica a associação passará a ser 
sujeito de direitos e obrigações. 

• Não possui finalidade de lucro.

Associação1



Fundação Privada

É pessoa jurídica instituída por 
liberdade privada ou pelo 
Estado, para um fim de utilidade 
pública

Pessoa jurídica cuja composição 
interna resulta da destinação de 
um patrimônio vinculado a fim 
específico (patrimônio 
imobilizado como garantia)

MP é o órgão fiscalizador

Art. 62 do novo Código Civil, "Para criar 
uma fundação, o seu instituidor fará, por 
escritura pública ou testamento, dotação 
especial de bens livres, especificando o 
fim a que se destina, e declarando, se 
quiser, a maneira de administrá-la”. 

2



Títulos



Terceiro Setor

Associação Civil Fundação

Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público 

(OSCIP)

Organização Social 
(OS)

Utilidade Pública 
(municipal, estadual 

ou federal)

Certificado de 
Entidade 

Beneficente de 
Assistência Social 

(CEBAS)

Organização da 
Sociedade Civil



Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público 

(OSCIP)

Organização Social

(OS)

Utilidade Pública 
(municipal, estadual ou 

federal)

Certificado de Entidade 
Beneficente de 

Assistência Social 
(CEBAS)

•Objetivo de apoiar o 
interesse público
•Não segue regras públicas se 
recursos não for público
•Possui reconhecimento do 
Ministério da Justiça 
(credibilidade)

•Criada por demanda pública, 
com objetivo de anteder 
‘clientes’ específicos
•Seu patrimônio fica 
‘contaminado’ pela 
finalidade pública
•Segue regras públicas e 
presta contas para ao 
Tribunal de Contas
•Recebe benefícios do Setor 
público
•Serviço público considerado 
mais eficiente se não 
realizado pelo Setor Público

•Essa figura não existe mais •Criar uma Rede de Proteção 
Social, universal e inclusiva, 
com pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins 
lucrativos, que prestem 
serviços nas áreas de 
educação, assistência social 
ou saúde. 
•Modelo descentralizado de 
Certificação, compartilhado 
e autônomo, emitido por 
três Ministérios: Educação; 
Saúde; Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome
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