
 

 

 
Processo: 1989/2019 – Pregão Privado 022/2019 
Objeto: Prestação de Serviços Advocatícios para defesa dos interesses da Fundação Zerbini em processos 
judiciais e administrativos no âmbito Cível, Trabalhista, Tributário e Direito Público. 
 
 

Manifestação da CCM – Câmara de Comércio do Mercosul.  
 
Prezados membros da Comissão de Compras e Assessoria Jurídica da Fundação Zerbini muito boa tarde, ao 
que nos cabe o direito de resposta segue, 
  
Como está descrito no Estatuto da Fundação Zerbini na página de número 4, em seu capítulo V, Artigo 6º, 
I o qual transcrevo abaixo: 
  
“Artigo 6º - A Receita da FUNDAÇÃO ZERBINI será constituída pelas rendas: 
I - Provenientes dos resultados de suas atividades na área da saúde, por meio das Unidades Assistenciais da 
União, dos Estados, dos Municípios e de entidades privadas; “ 
  
  
No que nos cabe apenas declarar incoerente a afirmação de que determinada fundação não emprega em 
parcela ou totalidade (incluindo seus excedentes (de recursos públicos manter-se e desenvolver suas 
atividades estatutárias (Artigo 7º ESTATUTO SOCIAL FUNDAÇÃO ZERBINI) dando a nós o claro direito ao 
acesso da informação. 
  
Entendemos que o próprio ESTATUTO SOCIAL DA FUNDAÇÃO ZERBINI estabelece em seu Artigo 1º sua 
caracterização como entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos  e 
levando isso em conta cabe a nós lembra-los que, após a edição do DECRETO-LEI Nº 200/67 que 
estabelece a organização da Administração Federal e suas diretrizes administrativas e outras providências 
pela Lei nº 7.596/87 as fundações passaram a ter natureza jurídica predominantemente pública tendo em 
vista que as demais normas civilistas não se aplicam a elas, sendo seu tratamento jurídico igualitário ao das 
autarquias. A Constituição Federal claramente não diferencia a personalidade jurídica das fundações, sendo 
suas normas abrangidas por ambos os tipos, tanto a pública quanto a privada. 
  
Assim reiteramos nossa intenção de obter as informações solicitadas anteriormente, sendo as próximas 
medidas cabíveis a de buscarmos nossos direitos. 
  
Segue anexo Decreto-Lei que estabelece a organização da Administração Federal e suas diretrizes 
administrativas e a Lei que realizou sua alteração. 
  
Grato, 
  
Att, 
 
Pedro Guimarães Bueno  
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Resposta:  
 

Sobre a nova solicitação de envio de documento, reiteramos as nossas considerações dispostas no 

e-mail de 30/08/2019.  

 

 

Atenciosamente,  

 
 
Assessoria Jurídica da Fundação Zerbini  
 
 
 


