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RESUMO 

  

O trabalho tem como objetivo descrever o desenvolvimento dos fundos patrimoniais 

(endowment funds) para tutela de bens públicos no Brasil, buscando entender o processo 

legislativo da Lei nº 13.800/2019 (Lei dos Fundos Patrimoniais). Para o panorama geral, 

buscou-se delinear o conceito de fundos patrimoniais, seu contexto de adoção e suas 

características gerais, bem como aspectos definidores à luz da Lei nº 13.800/2019. Sob esse 

ângulo, entendeu-se que o modelo da Lei nº 13.800/2019 é um dos vários possíveis para fundos 

patrimoniais. Em seguida, em relação ao estudo do processo legislativo, realizou-se descrição 

detalhada da comparação entre os textos da Medida Provisória nº 851/2018, do Projeto de Lei 

de Conversão e da Lei sancionada pela Presidência da República, de modo a relatar as 

discussões em cada etapa legislativa, tendo-se descoberto que houve mudanças textuais 

consideráveis. Por fim, estudou-se o caso do Museu Nacional, cujo incêndio de 2 de setembro 

de 2018 catalisou a edição da Medida Provisória nº 851/2018, originadora da Lei nº 

13.800/2019. No estudo de caso, as medidas de enfrentamento e reconstrução do Museu 

Nacional foram descritas, dando foco ao processo de criação de um fundo patrimonial ligado à 

instituição, o qual, apesar de ainda não ter sido criado, poderá se valer de uma estrutura 

privatista (através de associação ligada ao Museu) e/ou estatista (através do Instituto Brasileiro 

de Museus (IBRAM)). Assim, este trabalho iniciou-se por um panorama geral, passou pela 

história e pelo processo legislativos da Medida Provisória nº 851/2018 até a promulgação da 

Lei nº 13.800/2019 e chegou, finalmente, no estudo do caso do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. 

 

Palavras-chave: Fundos Patrimoniais. Endowment funds. Lei nº 13.800/2019. Museu 

Nacional do Rio de Janeiro.  



 

ABSTRACT 

 

This essay aims to describe the development of the theme of endowment funds for the 

protection of public goods in Brazil, seeking to understand the legislative process of Law No. 

13,800/2019 (Endowment Funds Law). For the general overview, we sought to outline the 

concept of endowment funds, their context of adoption, and their general characteristics, as well 

as their defining aspects in light of Law No. 13,800/2019. From this angle, we understood that 

the model of Law No. 13,800/2019 is one of several possible for endowment funds. Then, 

regarding the study of the legislative process, we carried out a detailed description of the 

comparison among the texts of the Provisional Measure No. 851/2018, the Conversion Bill and 

the Law sanctioned by the Presidency of the Republic, in order to report the discussions held in 

each legislative stage, having found that there have been considerable textual changes. Lastly, 

we carried out a case study of the National Museum, whose fire on September 2, 2018 catalyzed 

the issuance of Provisional Measure No. 851/2018, originator of Law No. 13,800/2019. In the 

case study, we described the coping and reconstruction measures of the National Museum, with 

a focus on the process of creation of an endowment linked to this institution, which, despite not 

having been created yet, may make use of a privatist structure (through the association linked 

to the Museum) and/or statist (through the Brazilian Institute of Museums (IBRAM)). 

Therefore, this essay started with a general overview, passed through the legislative history and 

process of Provisional Measure No. 851/2018 until the enactment of Law No. 13,800/2019 and 

finally arrived at the case study of the National Museum of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Endowment fund.  Law No. 13,800/2019. National Museum of Rio de 

Janeiro. 
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CAPÍTULO 1 | INTRODUÇÃO 

 
 A necessidade de se pensar em novas alternativas para o apoio de objetivos sociais, 

como saúde, educação e cultura, é premente, uma vez que a dificuldade de se garantir a 

autonomia e a estabilidade de instituições unicamente pelo Estado tornou-se inconteste, além 

de ter sido acentuada em um cenário de pandemia mundial.  

Nesse contexto, os fundos patrimoniais, ou endowments, apresentam-se como 

alternativa para apoiar não apenas organizações privadas sem fins lucrativos, como também 

instituições públicas, todas interessadas e comprometidas na promoção de objetivos sociais. 

Ainda que o tema de fundos patrimoniais tenha sido alvo de discussão tanto na comunidade 

civil quanto no âmbito legislativo, sendo que já existiam fundos patrimoniais no país, o incêndio 

do Museu Nacional do Rio de Janeiro ensejou uma série de medidas de recuperação desse bem 

público, entre elas, a edição de uma Medida Provisória (MP) – a Medida Provisória nº 851/2018 

– que normatizou o instituto de fundos patrimoniais. A normatização do instituto veio como 

uma maneira de conferir maior segurança jurídica, estabelecer parâmetros e estruturas e gerar 

maior conhecimento a respeito desses fundos. 

Assim, a partir da edição dessa MP, iniciou-se o processo de tramitação legislativa, 

durante o qual o conteúdo normativo sofreu uma série de alterações: primeiro, por meio de 

emendas de parlamentares; e, segundo, por meio de vetos presidenciais. Com a finalização do 

processo legislativo, a Lei nº 13.800/2019 (ou “Lei dos Fundos Patrimoniais”) foi promulgada, 

configurando-se como marco regulatório do instituto de fundos patrimoniais no Brasil. Tendo 

em vista essa conjuntura, o presente trabalho buscou realizar a descrição dos desdobramentos 

do tema de fundos patrimoniais em relação ao processo legislativo e ao principal caso que levou 

à tramitação da Lei dos Fundos Patrimoniais. Nesse sentido, o trabalho e a pergunta de pesquisa 

são justificados pela relevância dos fundos patrimoniais como alternativa para apoiar 

instituições e atividades ligadas a objetivos sociais. 

Desse modo, no capítulo seguinte (Capítulo 2, intitulado “Fundos Patrimoniais: 

Considerações Teóricas e Contexto”), delineou-se o conceito de fundos patrimoniais, seu 

contexto de adoção e suas características gerais, além de expor aspectos definidores à luz da 

Lei nº 13.800/2019. A metodologia utilizada para a elaboração foi constituída por três passos. 

Para o primeiro passo, realizou-se a seleção de materiais em bases de dados
1
 disponibilizadas 

 

 

 

1 EBSCO: disponível em: <https://web-a-ebscohost-com.sbproxy.fgv.br/ehost/search/basic?vid=0&sid=6cfe0f25-
7149-47c7-bead-7327b4dcce12%40sessionmgr4008>; FGV Repositório Digital: disponível em: 
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pela Fundação Getulio Vargas (FGV), quais sejam: EBSCO, FGV Repositório Digital e 

BNDES Biblioteca Digital. As palavras-chave aplicadas nessas bases foram “endowment”, 

“fundo patrimonial” e “fundos patrimoniais”. Além disso, aplicou-se filtro temporal (trabalhos 

datados apenas entre 2015 a 2021) e filtro quantitativo (cem primeiros trabalhos 

disponibilizados nas bases de dados mencionadas em ordem do mais recente para o mais 

antigo). Assim, realizou-se a leitura sistemática dos títulos e resumos dos trabalhos 

disponibilizados, de modo a escolher quais materiais seriam utilizados como fontes para o 

trabalho. Por fim, o método utilizado para analisar os materiais escolhidos foi a leitura e a escrita 

de fichamentos sintetizados. 

Contudo, em relação à metodologia aplicada ao Capítulo 2, devem ser feitas duas 

ressalvas. Em primeiro lugar, pontua-se que, nas bases de dados utilizadas, estão disponíveis 

muitos trabalhos que se aprofundam na estrutura dos fundos patrimoniais fora do Brasil, o que 

foi automaticamente excluído do escopo deste trabalho. Em segundo lugar, também foram 

encontrados muitos textos que discutiam os efeitos da pandemia de COVID-19 na estrutura dos 

fundos patrimoniais. Apesar da extrema relevância e importância do tema, a escolha feita foi 

de se retirar tal questão da alçada deste trabalho, pois o tema não se conecta diretamente à 

discussão ora proposta. 

Ademais, para contribuir com a realização desse Capítulo, foi conduzida uma conversa 

com a Diretora-Presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), 

a Sra. Paula Jancso Fabiani, no dia 27 de maio de 2021. Tal conversa foi orientada por um 

roteiro, o qual está anexo a este trabalho (Apêndice 1). 

 Em seguida, no Capítulo 3 – A Lei dos Fundos Patrimoniais (Lei nº 13.800/2019) – 

buscou-se descrever o percurso legislativo da MP nº 851/2018 à edição da Lei nº 13.800/2019. 

Para tanto, a metodologia empregada nessa etapa desenvolveu-se em três partes. A primeira 

parte cuidou da realização de uma pesquisa simples nos sítios eletrônicos
2
 da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal com os termos chave “fundos patrimoniais” e “fundos 

filantrópicos”, com o objetivo de realizar um mapeamento geral de propostas legislativas 

ligadas ao tema. O método de análise foi a leitura e o tabelamento dos resultados obtidos, 

obtendo-se como produto a planilha que está anexa a este trabalho (Apêndice 2).  

 

 

 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/>; e BNDES Biblioteca Digital: disponível em: 
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/?locale=pt_BR>.  
2 Câmara dos Deputados: disponível em: <https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-
simplificada> ; Senado Federal: disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias>. 
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 Já a segunda parte da metodologia utilizada tratou do processo legislativo da MP nº 

851/2018. Novamente, a pesquisa foi realizada tanto no sítio eletrônico da Câmara dos 

Deputados
3
 quanto do Senado Federal

4
, este que condensa os resultados de todo o processo 

legislativo (desde a publicação da MP até o texto final da Lei, com a fase de sanção e veto da 

Presidência). O método de análise foi a leitura e a descrição de cada um dos pontos relevantes, 

como se verá diretamente na redação do Capítulo 3. Além disso, em relação às emendas 

parlamentares apresentadas ao texto de conversão, parte essencial do processo legislativo, o 

método de análise consistiu na leitura e no tabelamento, dado o número elevado de emendas 

propostas. Assim, o mapeamento das emendas foi registrado em planilha, a qual consiste no 

Apêndice 3 deste trabalho. 

 Por fim, a terceira parte da metodologia aplicada ao Capítulo 3 tratou da comparação 

realizada entre três textos: o texto da MP nº 851/2018, o texto aprovado pelas Casas legislativas 

e o texto final após os vetos presidenciais. Para a realização dessa etapa, utilizou-se tanto o 

quadro comparativo disponibilizado pelo Congresso Nacional (QUADRO COMPARATIVO, 

2018), quanto a ferramenta compareDocs, por meio da qual se obteve duas versões 

comparativas: uma entre o texto da MP e aquele aprovado no Legislativo e outra entre o texto 

aprovado no Legislativo e aquele sancionado pelo Presidente. Dessa maneira, o método de 

análise consistiu na leitura e na redação quanto aos pontos de alteração identificados.  

 Por fim, o Capítulo 4 tratou do caso do Museu Nacional, com o emprego de um recorte 

metodológico sobretudo a partir de medidas tomadas para a reestruturação do Museu após o 

incêndio de 2 de setembro de 2018, tendo como fio condutor a temática de fundos patrimoniais. 

Nesse sentido, o presente trabalho se desenvolveu também em três partes.  

A primeira parte consistiu em um trabalho inicial para definir o Museu Nacional 

enquanto instituição, de modo a explicar sua estrutura de um ponto de vista jurídico. Para isso, 

a metodologia aplicada foi a pesquisa minuciosa nos sítios eletrônicos
5
 do Museu Nacional, do 

Fórum de Ciência e Cultura (FCC) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 

foco em instrumentos societários como estatutos, regulamentos e regimentos, bem como 

normas de criação e instituição. O método de análise aplicado foi a leitura e a redação de 

conclusões, as quais constam diretamente no texto do Capítulo. 

 

 

 

3 Disponível em: < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2183836>.  
4 Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134246>.  
5 Museu Nacional: disponível em: <https://www.museunacional.ufrj.br/>; FCC: disponível em: 
<https://forum.ufrj.br/index.php>. UFRJ: disponível em: <https://ufrj.br/acesso-a-informacao/>. 
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 Em seguida, a segunda parte do Capítulo 4 cuidou especificamente do mapeamento das 

iniciativas de enfrentamento ao incêndio e de busca de instrumentos que garantam a 

sustentabilidade do Museu. Nesse sentido, foram mapeadas três principais frentes: a atuação 

direta da UFRJ, a atuação de associação sem fins lucrativos ligada ao Museu e a atuação de um 

projeto voluntário que mescla atores da iniciativa privada e pública. Em cada uma dessas 

frentes, a metodologia realizada consistiu na busca dos instrumentos contratuais disponíveis 

nos sítios eletrônicos de cada instituição/ação, cujo resultado está anexo ao trabalho (Apêndices 

4 e 5). Finalmente, a terceira parte do Capítulo 4 buscou concluir os resultados obtidos nas 

partes anteriores em relação à existência de um fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional, 

delineando-se um panorama a partir de iniciativas paralelas.  

Ao final, o presente trabalho é composto pelo Capítulo 5, que procura resumir as 

descobertas, além de apresentar uma conclusão a respeito do que foi tratado nos três Capítulos 

precedentes.  
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CAPÍTULO 2 | FUNDOS PATRIMONIAIS: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E 

CONTEXTO 

  

Não é de hoje que se ouve falar da dificuldade de se financiar a saúde, a educação, a 

cultura, a inovação, a tecnologia e outras finalidades de interesse social. O sistema de direitos 

instaurado no ordenamento jurídico pela Constituição Federativa da República do Brasil de 

1988 (CFRB) distribuiu deveres ao Poder Público, que, muitas vezes, não é capaz de atender 

sozinho todas as demandas sociais. Por isso, novas alternativas têm sido fundamentais para 

promover objetivos sociais: os fundos patrimoniais encaixam-se como uma dessas alternativas. 

Assim, este Capítulo busca (i) apresentar o conceito de fundos patrimoniais, (ii) fornecer o 

contexto de sua adoção e suas características gerais e, por fim, (iii) delinear aspectos definidores 

à luz da Lei nº 13.800/2019. 

Para entender o conceito de fundos patrimoniais e qual questão buscam endereçar, é 

preciso apontar que não apenas o Poder Público, mas também as Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs), comumente chamadas também de Organizações Não Governamentais (ONGs), 

trabalham em prol da consecução de objetivos sociais do Estado
6
. Isto é, apesar de serem 

entidades de natureza privada; sendo caracterizadas em sentido estrito como associações ou 

fundações (segundo o artigo 44, incisos I e III, da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”)); elas 

promovem o interesse social
7
. Possuindo características comuns aos setores público (pela 

promoção de objetivos sociais) e privado (por sua natureza), constituem-se como uma terceira 

modalidade de organizações.  

Assim, a despeito da natureza jurídica privada, elas não podem, diferentemente das 

empresas, distribuir entre seus membros “eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 

brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades”
 8

, devendo aplicar tais valores 

integralmente na consecução do seu objeto social
9
. Desse modo, ao manejarem um patrimônio 

privado (que pode ser obtido pela exploração de atividade econômica) com objetivo de 

 

 

 

6 HIRATA et al., 2019, p. 23. 
7 Assim como foi feito por Hirata et al. (2019), este trabalho preferiu adotar o termo “interesse social” no lugar de 
interesse público, este geralmente associado ao poder estatal (em relação à expressão “supremacia do interesse 
público”). 
8 Conforme artigo 2º, I, alínea ‘a’ da Lei nº 13.019/2014.  
9 O que não quer dizer que elas não possam realizar atividades econômicas. Significa apenas que os recursos 
obtidos através dessa possível atividade serão empregados em finalidades sociais. 
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promover interesses sociais, elas possuem um viés fortemente distributivo
10

 e buscam a 

igualdade social.  

Como o Poder Público, essas entidades também possuem dificuldades tanto para manter 

seu próprio aparato quanto para apoiar as finalidades de interesse social para que estão voltadas. 

Entre as variadas formas de obtenção de recursos, como a prestação de serviços, a contratação 

de financiamentos e realização de parcerias junto ao Poder Público e a captação de doações, os 

fundos patrimoniais surgem como uma nova forma de disponibilização de recursos destinados 

a apoiar finalidades sociais desenvolvidas tanto pelo Poder Público quanto pela iniciativa 

privada.   

De maneira geral, o instituto do endowment fund ou fundo patrimonial procura, através 

da gestão de seu patrimônio, gerar renda para perpetuação própria e da instituição ou atividade 

apoiada de interesse social
11

. São fundos permanentes compostos por um conjunto de ativos, 

como títulos, dinheiro, bens e ações, que foram doados por pessoas físicas ou jurídicas, privadas 

ou públicas
12

. Os endowments são organizados em uma estrutura de governança que busca (i) 

a preservação dos ativos que os compõem (o “principal”) e (ii) a geração de renda (por meio de 

políticas de investimento e resgate), a qual será utilizada para apoiar a organização e/ou a 

atividade a que os fundos se vinculam (os “rendimentos”)
13

. Dessa forma, os fundos 

patrimoniais são definidos sobretudo em razão da função que cumprem, e não de uma estrutura 

fixa estabelecida em lei
14

.  

Sua função pode ser descrita em dois principais aspectos: a estabilidade e a autonomia
15

. 

Buscam estabilidade na medida em que trabalham com um conjunto estável de bens com o 

objetivo não só de preservar o valor desse conjunto como também de produzir renda através 

dele. Assim, os endowments seriam capazes de perpetuar tanto esses bens que os formam quanto 

a atividade ou entidade que apoiam.  

Também buscam autonomia, já que, ao fazerem parte de uma estrutura de governança 

que conta com políticas de resgate e investimento, funcionam de forma separada em relação à 

organização gestora (aquela encarregada de gerir o fundo, aplicando estratégias para a 

realização de seus objetivos sociais) e à instituição apoiada (aquela que recebe os recursos dos 

 

 

 

10 HIRATA et al., 2019, p. 15. 
11 Diferenciam-se, portanto, de fundos de investimento, cuja finalidade é o retorno financeiro. 
12 SPALDING, 2019, p. 17. 
13 FABIANI et al., 2019, p. 7. 
14 HIRATA et al., 2019, p. 20. 
15 SPALDING, 2016, p. 7. 
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fundos e se liga a finalidades de interesse social). Logo, os fundos patrimoniais, além de 

permitirem a independência das instituições apoiadas em relação a terceiros, sustentando-se a 

despeito de doações constantes desses atores externos, possibilitam que as instituições apoiadas 

dediquem maior tempo a suas finalidades institucionais, diminuindo seus esforços na captação 

de doações e na gestão desses recursos. 

Desde o enorme sucesso da gestão de Keynes
16

 dos fundos de King's College, Ethon 

College e Cambridge no século XX, o instrumento tem se popularizado principalmente em 

países anglo-saxônicos. Destacam-se como casos de sucesso os endowments apoiadores da 

Harvard University, da Princeton University e da Yale University — instituições de ensino e 

pesquisa localizadas nos Estados Unidos da América
17

.  

No Brasil, uma estrutura similar surgiu em ações filantrópicas, nas quais as doações 

eram voltadas à perpetuação de instituições sociais e das atividades por elas promovidas
18

, por 

meio da estruturação de grandes projetos religiosos
19

 (fase da filantropia caritativa). 

Posteriormente, coadunando-se ao movimento de responsabilidade social da empresa
20

, 

surgiram algumas organizações ligadas a iniciativas do setor bancário, como a instituição de 

fundos patrimoniais pela Fundação Itaú Social e pela Fundação Banco do Brasil
21

. Alguns 

trabalhos
22

 procuraram mapear os fundos patrimoniais constituídos no país, considerando as 

funções acima citadas. Nesse sentido, o que é informado é que o instituto ainda é incipiente no 

Brasil, sendo pouco aplicado ou mesmo conhecido, ainda que existam iniciativas bem-

sucedidas no Brasil como o Endowment da Direito GV
23

, que concede anualmente bolsas a 

estudantes aprovados no vestibular da FGV Direito SP, e o fundo patrimonial da Fundação 

OSESP, cuja possibilidade de criação foi prevista tanto no Estatuto da Fundação quanto no 

contrato de gestão que firmado entre a OSESP e o Estado de São Paulo
24

.  

 

 

 

16 HIRATA et al., 2019, p. 54. 
17 No exercício de 2020, o fundo patrimonial da primeira universidade consistia em US$ 41,9 bilhões de dólares. 
Mais informações disponíveis em: <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/endowment>. Já o da 
segunda instituição é de US$ 27,5 bilhões de dólares. Mais informações disponíveis em: 
<https://finance.princeton.edu/report-treasurer>. Por fim, o endowment da terceira universidade totaliza US$ 31,2 
bilhões de dólares. Mais informações disponíveis em: <https://investments.yale.edu/>.  
18 SPALDING, 2016, p. 22. 
19 GALLO; CASTRO, 2019, pp. 162-164. 
20 MARTINS, 2017, p. 143. 
21 SPALDING, 2016, p. 27. FABIANI, 2015, p. 22. 
22 SPALDING, 2016. FABIANI et al., 2019, p. 172. KISIL et al., 2012, pp. 42-51. 
23 Mais informações disponíveis em: <https://edireitogv.com.br/?page_id=83>. 
24 SANTOS; OLIVEIRA, 2019, p. 58. 
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No sentido de estimular não apenas a criação de fundos patrimoniais, mas também a 

cultura de doações, veio a Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019 ou “Lei dos Fundos 

Patrimoniais”
25

, que normatizou esse instituto no ordenamento brasileiro, com o fim de torná-

lo mais claro e atrativo. Assim, com o objetivo de compreender o funcionamento dos fundos 

patrimoniais no Brasil, é preciso entender como opera cada uma das pontas desse sistema.  

Primeiramente, destaca-se que os fundos patrimoniais não possuem personalidade 

jurídica própria. O artigo 44 do Código Civil lista exaustivamente os seis tipos possíveis de 

pessoas jurídicas no ordenamento brasileiro (a saber: associações, sociedades, fundações, 

organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada), 

sendo que a figura dos fundos patrimoniais, quando surgiu formalmente no ordenamento, não 

foi incluída. Contudo, ainda que não tenha personalidade jurídica, é possível que seja sujeito de 

direitos
26

. Segundo Viana (2009, p. 73):  

a personificação é um processo técnico, que consiste em atribuir personalidade ao 
grupo para que ele possa exercer atividade jurídica como unidade, como se pessoa 
natural fosse. Sem o processo de personificação não é possível existir no plano 
jurídico, exercer atividade jurídica. Se esse processo, em se tratando de pessoa 
jurídica, é amplo, ele não deixa de existir, em plano menor e mais restrito, nos 
denominados entes despersonalizados, e é ditado em função e nos limites dos fins a 
que eles estão voltados. [grifo nosso] 

Assim, apesar de não se constituírem como pessoa jurídica, os fundos patrimoniais, 

como entes despersonalizados, poderiam ainda gozar de certo grau de autonomia, já que 

possuem patrimônio segregado. Na esfera processual, o mesmo fenômeno é visto, por exemplo, 

na massa falida ou no espólio. A despeito da discussão doutrinária sobre a natureza jurídica dos 

entes despersonalizados, a separação patrimonial é característica importante dos fundos 

patrimoniais: foi não somente estabelecida pela prática reiterada, mas também reafirmada pela 

Lei nº 13.800/2019. Portanto, no âmbito jurídico, essa separação patrimonial permitiria que o 

patrimônio do fundo não se confundisse com o patrimônio da entidade gestora ou com o 

 

 

 

25 Destaca-se que, ainda que tenha sido aprovada de conversão de Medida Provisória, o Governo federal já estudava 
a possibilidade de uma lei sobre fundos patrimoniais há tempos (como se verá em detalhes no Capítulo 3 deste 
Trabalho). Contudo, com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, esse processo foi acelerado com a 
edição de uma medida provisória, que teve o claro propósito de resposta institucional e tentativa de contornar o 
problema de financiabilidade de bens culturais. Assim, a partir da publicação da Medida Provisória, o texto de 
conversão passou a tramitar no Congresso Nacional, onde passou por uma série de alterações, até ser aprovado em 
ambas as Casas Legislativas e sancionado pelo Presidente da República, tornando-se a Lei dos Fundos 
Patrimoniais. 
26 SILVA, 2005, p.177. 
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patrimônio da instituição apoiada (tanto em fundos próprios quanto segregados
27

), ainda que 

factualmente essa separação não seja tão clara e existam ainda alguns riscos de ordem 

trabalhista ou fiscal para os fundos
28

.  

Além disso, pontua-se que os fundos patrimoniais são compostos por recursos privados, 

isto é, não vinculados ao patrimônio público. Como se destacou no parágrafo 14 da Exposição 

de Motivos da Medida Provisória nº 851/2018 (“MP nº 851/2018”) – que deu origem à Lei dos 

Fundos Patrimoniais, como se verá no Capítulo seguinte – não só os fundos patrimoniais 

constituem um conjunto de recursos distinto daquele das entidades relacionadas, como também 

nada têm a ver com atividade governamental ou orçamento público
29

. 

Já que não têm personalidade jurídica, os fundos patrimoniais não poderão “agir” por si 

próprios, executando por si os projetos e programas de interesse social que apoiam. Por isso, 

fica a cargo das entidades – com personalidade jurídica – que “circundam” os fundos 

patrimoniais fazê-lo. Essas entidades são: (i) a organização gestora do fundo patrimonial, (ii) a 

instituição apoiada e (iii) a organização executora de projetos e programas, se houver.  

A organização gestora (ou, como será também chamada neste trabalho, “gestora”) 

poderá ser uma (i) associação regida pelas regras gerais do direito privado; (ii) uma fundação 

regida pelas regras gerais do direito privado; (iii) uma associação criada para manutenção do 

fundo e regida pelas regras específicas da Lei nº 13.800/2019; ou (iv) uma fundação criada para 

manutenção do fundo e regida pelas regras específicas da Lei nº 13.800/2019. Ou seja, trata-se 

de associação ou fundação de direito privado
30

 que, a depender de seu ato constitutivo, será 

regida por regras gerais ou específicas.  

 

 

 

27 Tem-se falado na classificação de fundos patrimoniais como próprios ou segregados (HIRATA et al., 2019, p. 
15). Os próprios são aqueles criados pela e para apoiar a entidade gestora. Os segregados são aqueles geridos por 
uma entidade com o intuito de apoiar uma outra instituição (que é o caso previsto na Lei dos Fundos Patrimoniais).  
28 Conforme apontou Paula Fabiani durante a banca examinadora deste trabalho realizada em 2 de dezembro de 
2021. 
29 Isto é, são fundos criados para desenvolver objetivos sociais que não dependem da injeção de recursos por parte 
do Poder Público, por meio de dotação em leis orçamentárias. 
30 Algumas são as diferenças entre as duas estruturas legais: em geral, as associações possuem uma estrutura mais 
flexível, enquanto as fundações são mais rígidas. Isso é perceptível em três eixos. Em primeiro lugar, em relação 
ao estabelecimento de objetivos, nas associações, os próprios associados definem quais são os objetivos de sua 
associação, enquanto nas fundações, os instituidores o fazem. Em segundo lugar, a fiscalização e a administração 
também são bem diferentes. Nas associações, fica tudo a cargo dos próprios associados; nas fundações, além dos 
instituidores, o Ministério Público também é encarregado de analisar o projeto (“business plan”) da fundação e 
fiscalizar sua execução. Por fim, não é necessário haver dotação inicial de patrimônio para as associações, mas o 
mesmo não vale para as fundações. 
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A gestora é a entidade que, por ter o contato mais direto com o fundo patrimonial
31

, 

deverá ter uma estrutura baseada em controle e transparência, no sentido de que será, por um 

lado, a responsável por escolher a trajetória dos recursos do fundo e, por outro lado, a 

responsável por fornecer informações e devolutivas tanto aos doadores quanto à comunidade 

em geral. Nesse sentido, a Lei dos Fundos Patrimoniais oferece uma estrutura de governança 

sólida por meio de órgãos societários pensados para assegurar o controle e a transparência 

desejados.  

Discute-se, contudo, que a estrutura proposta pela Lei dos Fundos Patrimoniais é 

bastante complexa e custosa; por tal razão, parece haver uma tendência
32

 no entendimento de 

que a Lei apresenta não uma restrição para a constituição de gestoras de fundos patrimoniais, 

mas apenas um modelo entre os vários possíveis. Há várias indicações para tal conclusão.  

Primeiro, a Lei não inclui nenhum prazo para que as gestoras de fundos patrimoniais já 

constituídos se adequem à estrutura legal. Segundo, o artigo 1º da própria Lei, ao utilizar um 

complemento adjetival restritivo (“Os fundos patrimoniais constituídos nos termos desta Lei”), 

leva à conclusão de que haveria outros tipos de fundos patrimoniais: aqueles não constituídos 

nos termos da Lei. Terceiro, em relação às instituições de natureza privada
33

, o princípio da 

legalidade estabelece que tudo aquilo que não é proibido por lei é, portanto, permitido. 

Corroboram tal noção a CRFB, que institui a liberdade de associação em sentido amplo (artigo 

5º, XVII) e o Código Civil, que estabelece a autonomia da vontade das partes no direito privado 

(artigo 138). 

Já a instituição apoiada poderá ter mais formas jurídicas, pois é possível que seja 

instituição de direito público ou de direito privado sem fins lucrativos, devendo sempre ser 

promotora de finalidades de interesse social. Dessa forma, as entidades sempre necessárias na 

estruturação de fundos patrimoniais são a gestora e a instituição apoiada. A relação entre essas 

duas entidades (tendo o fundo patrimonial como pano de fundo) é criada por um instrumento 

de parceria, que formaliza os termos gerais do vínculo de cooperação entre as partes. Os 

 

 

 

31 É titular dos bens que compõem o fundo (ALGRANTI, 2019, p. 53). 
32 PANNUNZIO, 2019, pp. 73-77. 
33 Por outro lado, para as instituições apoiadas públicas, a Lei de Fundos Patrimoniais veio como uma autorização 
para a parceria com gestoras de fundos, “afastando as disposições das leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), 13.019/14 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) e 9.790/99 (institui e 
disciplina o Termo de Parceria entre o Poder Público e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público)” 
[grifo nosso] (ALGRANTI, 2019, p. 54).  
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programas e projetos por meio dos quais os repasses específicos são feitos à instituição apoiada 

poderão ser concretizados por meio de um termo de execução
34

. 

Nesse interim, é importante destacar que, pela dogmática jurídica
35

, tomada como ponto 

de partida para compreender as normas, pressupõe-se que as normas gerais de direito civil e as 

normas específicas da Lei dos Fundos Patrimoniais (em conjunto com outras fontes 

relacionadas ao tema discutido) formam um sistema coeso e completo: aquilo que não se 

encaixa nos critérios específicos desta Lei, será regido pela norma geral, isto é, o Código Civil, 

que apresenta regras gerais tanto em relação à estruturação dessas entidades quanto em relação 

às doações. 

Assim, também a relação entre cada uma dessas partes será diferente a depender do 

regime jurídico a ela aplicada. É o caso, por exemplo, para as instituições públicas apoiadas que 

celebrarem instrumento de parceria com a gestora com uma cláusula de exclusividade. Nessa 

relação em particular, será preciso obedecer a regras específicas
36

, como a obtenção da anuência 

prévia do dirigente máximo da instituição pública apoiada para que o ato constitutivo da gestora 

tenha validade, além de outras regras estabelecidas no arranjo contratual. 

Outro exemplo de previsão específica aos fundos patrimoniais constituídos conforme a 

Lei dos Fundos Patrimoniais seria a possibilidade de receber doações em decorrência de 

obrigações assumidas em termos de ajuste de conduta, acordos de leniência e colaboração 

premiada. Trata-se de uma exceção feita pela Lei em relação ao recebimento de valores fruto 

de crimes ou atividades ilícitas, o que não seria possível em um fundo patrimonial regido por 

regras gerais de direito privado. 

Assim, percebe-se que, dependendo do formato escolhido para o fundo patrimonial, há 

tanto ônus quanto benefícios. Como uma das várias alternativas disponíveis para estruturar 

fundos patrimoniais, a Lei nº 13.800/2019 é um passo na direção de criar uma cultura de doação 

mais forte no Brasil, sendo que, ao institucionalizar esse novo instrumento, ao menos gerou 

discussão e repercussão sobre o assunto não apenas na comunidade civil como também no setor 

público. 

 

 

 

34 É também possível que se “terceirize” a execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse social 
por meio da formalização de um termo de execução entre a gestora, a instituição apoiada e uma terceira entidade: 
a organização executora de programas e projetos (“executora”). Ela, porém, é parte facultativa. 
35 FERRAZ JUNIOR, 2019, p. 247. 
36 Na Lei de Fundos Patrimoniais, há 16 dispositivos estabelecendo regras aplicáveis a esse caso, o que mostra a 
proteção extra dada pelo regime legal no modelo em que a instituição pública apoiada firma instrumento de 
parceria com cláusula de exclusividade. 
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Tendo em mente o conceito de fundos patrimoniais, o contexto de sua adoção e suas 

características gerais, além de aspectos definidores trazidos na Lei nº 13.800/2019, busca-se 

apresentar, no Capítulo seguinte, maiores detalhes sobre o contexto da Lei dos Fundos 

Patrimoniais e da MP que a originou, expondo o processo e a história legislativa, relevantes à 

interpretação da Lei. 
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CAPÍTULO 3 | A LEI DOS FUNDOS PATRIMONIAIS (LEI Nº 13.800/2019) 

 

Como visto no Capítulo anterior, o tema dos fundos patrimoniais não é novo no 

ordenamento brasileiro: não só porque já era discutido em fóruns e palestras e já existia de fato 

(com instituições que utilizaram como modelo experiências internacionais), mas também 

porque tem sido pauta de debates na esfera legislativa há vários anos. 

No âmbito da iniciativa privada, o assunto já contava com vários interlocutores. Um 

exemplo disso é o Fórum Internacional de Endowments para Legado, idealizado pela Levisky 

Legado
37

 em 2016 e realizado em parceria com o IDIS
38

 em 26 de junho de 2018. Na ocasião 

da segunda edição desse Fórum, foi criada a Coalizão pelos Fundos Patrimoniais (“Coalizão”), 

uma união entre organizações e pessoas para promover fundos patrimoniais filantrópicos no 

país
39

.  

Já no âmbito legislativo, considerando tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado 

Federal, havia diversas proposições discutindo a matéria
40

. Como apresentado na Tabela 1 

abaixo, no total, há 31 proposições na Câmara dos Deputados, estando 13 ainda em tramitação; 

no Senado Federal, são 9 proposições no total, estando 6 em tramitação.  

De um lado, na Câmara dos Deputados, há 14 proposições que antecederam a MP nº 

851/2018, convertida na Lei nº 13.800/2019; já no ano 2018 (momento de proposição da MP 

nº 851/2018), foram iniciadas 3 propostas (a MP nº 851/2018, seu texto de conversão (PLV nº 

31/2018) e o Projeto de Lei de Conversão nº 32/2018, referente à MP nº 850/2018); e, por fim, 

há 14 proposições iniciadas após a MP nº 851/2018. Por outro lado, no Senado Federal, 3 

proposições antecederam a MP nº 851/2018 e outras 5 foram feitas posteriormente. 

 

 

 

 

 

37 A Levinsky Legado é uma entidade “especializada em Sustentabilidade Financeira para a formação de Legados” 
que presta serviços para instituições, empresas e filantropos. Mais informações disponíveis em: 
<https://leviskylegado.com/endowments/>. 
38 O IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) é uma organização da sociedade civil de 
interesse público (OSCIP), que foi fundada em 1999, que atua na geração de conhecimento, consultoria e 
realização de projetos de impacto. Mais informações disponíveis em: <https://www.idis.org.br/sobre-nos/>. 
39 Mais informações disponíveis em: <https://www.idis.org.br/coalizao/>. 
40 As buscas foram realizadas nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, onde os termos 
de busca “fundos patrimoniais” e “fundos filantrópicos” foram utilizados (dessa forma, estão contemplados nessa 
busca tanto proposições anteriores quanto posteriores à Lei nº 13.800/2019). Os critérios de busca foram 
detalhados nas abas “CD” e “SF” da planilha de elaboração própria, que foi disponibilizada em: 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dJT79aSL8zC9LW7R7zqJ7aSmN9ulaENBkL3id18wQE/edit?usp=s
haring>. 



 

 

 

24 

Tabela 1 – Proposições sobre fundos patrimoniais nas duas Casas Legislativas 

Câmara dos Deputados 

Tipo de 
proposição 

Quantidade de 
proposições em 

tramitação 

Quantidade de 
proposições 
aprovadas 

Quantidade de 
proposições rejeitadas, 
arquivadas ou retiradas 

Total de 
proposições sobre 

fundos patrimoniais 

Total 13 5 13 3141 

MP ou PLV 0 2 3 5 

PL 12 0 10 22 

PLC 1 2 1 4 

 Senado Federal 

Tipo de 
proposição 

Quantidade de 
proposições em 

tramitação 

Quantidade de 
proposições 
aprovadas 

Quantidade de 
proposições rejeitadas, 
arquivadas ou retiradas 

Total de 
proposições sobre 

fundos patrimoniais 

Total 6 1 2 9 

PL 5 0 2 7 

PEC 1 0 0 1 

MP ou PLV 0 1 0 1 

Fonte: elaboração própria. Disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dJT79aSL8zC9LW7R7zqJ7aSmN9ulaENBkL3id18wQE/ed

it?usp=sharing 

 

Esse breve panorama ilustra em linhas gerais que, apesar de ser um tema 

consideravelmente “novo”, os fundos patrimoniais já eram discutidos antes do advento da 

Medida Provisória nº 851/2018, que originou a Lei dos Fundos Patrimoniais. Isso porque, 

apesar de a MP ter tido influências de outras proposições
42

, ela foi editada principalmente como 

 

 

 

41 Faz-se a observação de que há um Projeto de Lei iniciado em 1973, PL 1508, de autoria do Deputado Josias 
Leite, que não se relaciona ao tema discutido. O termo “fundo patrimonial” foi citado na justificação do PL; 
contudo, não foi aplicado no mesmo sentido que este trabalho. Assim, apesar de haver, no total, 31 proposições 
que correspondem à pesquisa por “fundos patrimoniais”, apenas 30 delas estão relacionadas ao tema discutido 
aqui. 
42 Vê-se uma redação com várias semelhanças em relação à MP nos seguintes textos: o PL nº 4.643/2012 (ou PLC 
nº 158/2017, no Senado Federal) de autoria da Deputada Bruna Furlan (ainda em tramitação), os PLs nº 
3.612/2015, 6.345/2916 e 8.512/2017, todos de autoria da Deputada Professora Dorinha Seabra (já arquivados), o 
PL nº 3.612/2016 do Deputado Fernando Monteiro (já arquivado), o PL nº 7.641/2017 do Deputado Paulo Abi-
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uma reação ao evento do dia 2 de setembro de 2018: o desastroso incêndio do Museu Nacional 

do Brasil (“Museu Nacional”), localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 

3.1. O contexto para uma Lei dos Fundos Patrimoniais e a MP nº 851/2018 

 

O Museu Nacional é uma instituição autônoma de mais de 200 anos, cujo acervo 

contava com mais de 20 milhões de peças separadas nas áreas de antropologia, de botânica, de 

entomologia, de geologia e de paleontologia
43

. No fim da tarde do dia 2 de setembro de 2018, 

um incêndio começou a se alastrar no Palácio de São Cristóvão, local que teve grande parte de 

suas dependências destruídas. Segundo o laudo pericial elaborado pela Polícia Federal
44

, o 

incêndio foi causado pelo curto-circuito em um aparelho de ar condicionado do auditório do 

primeiro andar; já de acordo com investigações conduzidas e a perícia, havia uma série de 

problemas estruturais do Museu Nacional, entre eles a falta de seguro do imóvel, a 

desatualização do Certificado de Aprovação perante o Corpo de Bombeiros, a desconformidade 

com medidas de segurança legalmente exigidas (como portas corta-fogo) e a má conservação 

da fiação elétrica.  

Anteriormente ao incêndio, havia um projeto de revitalização para o Museu Nacional 

com a previsão de um total de R$ 28,5 milhões para apoiar a reestruturação do Museu e seu 

acervo
45

. Nessa revitalização, estavam planejadas a realocação de materiais inflamáveis 

(animais em conservação em álcool e formol) que ficavam no Palácio para construções adjuntas 

e a remodelação e modernização da estrutura, com a instalação de equipamentos de segurança, 

como extintores. Esse projeto fazia parte da terceira etapa do Plano de Investimento para a 

revitalização do Museu Nacional, no cerne do qual estava um contrato de apoio financeiro
46

 

entre a Associação de Amigos do Museu Nacional
47

 (SAMN), o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Esse contrato, celebrado no escopo do artigo 6º da Lei nº 8.313/1991 (“Lei Rouanet”
48

), 

 

 

 

Ackel (ainda em tramitação), o PLS nº 16/2015 (ou PL nº 8.694/2017 na Câmara dos Deputados) da Senadora Ana 
Amélia (já arquivado) e o PLS nº 160/2017 do Senador Elmano Férrer (ainda em tramitação). 
43 Mais informações disponíveis em: <https://www.museunacional.ufrj.br/dir/omuseu/omuseu.html>. 
44 CURTO, 2019. CARVALHO, 2019. SILVEIRA, 2019. 
45 BNDES, 2018.  
46 BNDES, 2010. NOTA, 2018a.  
47 Mais informações disponíveis em: <https://www.samn.org.br/quem-somos>. 
48 Mais informações disponíveis em: CARTILHA Lei Rouanet, 2018. 
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previa também valores para a estruturação de um fundo patrimonial. Todavia, diante dos 

acontecimentos do dia 2 de setembro de 2018, não houve tempo hábil
49

 para a execução do 

Plano, o que culminou na destruição de boa parte do acervo e do Palácio. 

A perda inestimável decorrente desse incêndio suscitou reações não só da sociedade 

civil e da comunidade internacional, como também do próprio Governo. No dia 3 de setembro, 

na manhã após o incêndio, a sociedade brasileira já protestava em manifestações
50

, e a mídia 

internacional; como o norte-americano The Guardian, o alemão Der Spiegel e o espanhol El 

País, entre outros
51

; já veiculavam notícias sobre o incêndio e exprimiam sua indignação. Em 

seguida, no dia 5 de setembro, lamentando a tragédia, a Coalizão publicou Nota Pública
52

 em 

apoio à regulamentação dos fundos patrimoniais filantrópicos.  

Nessa Nota, três foram os pontos de destaque dados em relação às medidas legislativas 

a serem tomadas: (i) recomendou-se que as organizações sem fins lucrativos (fundações e/ou 

associações) pudessem acessar esse instrumento, podendo os fundos patrimoniais estarem ou 

não vinculados a instituições públicas ou privadas com finalidades de promoção do interesse 

social; (ii) recomendou-se a edição de uma Medida Provisória que fosse clara, objetiva e 

exclusivamente dedicada à matéria de fundos patrimoniais; e (iii) recomendou-se ao Congresso 

Nacional a conversão da Medida Provisória em lei.  

Pouco mais de uma semana depois, no dia 10 de setembro de 2018, seguindo a 

recomendação da Coalizão, foi a vez de o Governo Federal reagir: o então Presidente da 

República, Michel Temer, editou a Medida Provisória nº 851/2018
53

, utilizando-se de sua 

atribuição constante no artigo 62 da CRFB para exercer excepcionalmente, “em caso de 

relevância e urgência”, atividade legislativa. 

 

 

 

49 Observa-se também que havia, no âmbito judiciário, uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada em 1993 pelo 
Ministério Público Federal (MPF) contra a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) (ACP nº 93.0009865-9, 
renumerada para 0009865-25.1993.4.02.5101 (Ação Civil Pública – Patrimônio Histórico)) com a finalidade de 
confirmar a obrigação de fazer da UFRJ de promover a restauração do Palácio de São Cristóvão. Após os trâmites 
em primeiro e segundo graus, que julgaram a favor da Universidade, a ACP foi julgada no STJ, que não conheceu 
do Recurso Especial interposto pelo MPF, em julgamento em 27 de agosto de 2018, menos de uma semana antes 
do incêndio do Museu Nacional (VERBICARO, 2019, pp. 10-15). 
50 ROUVENAT, 2018. MANIFESTANTES invadem área do Museu Nacional após incêndio, 2018. BRAZIL 
museum fire, 2018a. 
51 GROßBRAND bedroht Mumien, Saurierknochen und 12.000 Jahre alte Frau, 2018. BEDINELLI, 2018. 
BRAZIL’S national museum hit by huge fire, 2018. BRAZIL museum fire, 2018b. GORMAN, 2018. GATINOIS, 
2018. 
52 NOTA, 2018b. 
53 BRASIL, 2018a. 
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No documento que explica a razão de ser da norma, a Exposição de Motivos
54

, a 

relevância e a urgência de edição da MP foram justificadas em função do incêndio do Museu 

Nacional:  

25. Torna-se evidente a urgência desta medida provisória, sobretudo tendo em 

vista o incêndio do Museu Nacional, em seu bicentenário, o que sobressalta a 

necessidade de ações emergenciais. A comoção nacional e internacional 

tornou clara a disposição da sociedade civil e também de investidores 

particulares em apoiar a sua reconstrução, bem como o apoio direto à miríade 

de instituições de educação, pesquisa e cultura, entre outras. Sendo assim, a 

criação de Fundos Patrimoniais permitirá às distintas instituições, tal qual o 

Museu Nacional, receberem recursos de origens privadas, nacionais e 

internacionais, para além daquilo que já recebem por meio do orçamento 

público. [grifo nosso] (BRASIL, 2018c) 

 Desse modo, a repercussão e o engajamento da sociedade civil e da comunidade 

internacional decorrentes desse desastre foram utilizados como uma alavanca para estimular o 

sistema de captação de recursos privados destinados a fins sociais no Brasil. Conforme a 

Exposição de Motivos, as instituições públicas brasileiras sofrem com um grande problema: a 

dificuldade de financiamento. Isso porque, além de terem uma grande dependência dos repasses 

de recursos públicos ou captações ad hoc de recursos privados, pouco sobra para de fato custear 

a conservação patrimonial dessas instituições e investir em pesquisa e ensino.  

 Assim, a normatização do instituto dos endowments surge tanto como uma solução 

emergencial para estimular a captação de recursos para o Museu Nacional e instituições 

similares relacionadas ao interesse social
55

 quanto como uma solução para esse problema antigo 

apresentado.  

Diante de tal justificativa, Michel Temer editou a MP nº 851/2018, que passou a vigorar 

na data de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) (em 11 de setembro de 2018), cuja 

ementa dispunha o seguinte: “Autoriza a administração pública a firmar instrumentos de 

parceria e termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público 

com organizações gestoras de fundos patrimoniais e dá outras providências” [grifo nosso]. 

 

 

 

54 BRASIL, 2018c.  
55 A Exposição de Motivos (BRASIL, 2018c) menciona a “possibilidade de constituição de fundos patrimoniais 
abarca instituições ligadas à educação, à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, à cultura, à saúde, ao meio 
ambiente, à assistência social e ao desporto” (em seu parágrafo 6º). 
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3.2. O processo legislativo da Lei nº 13.800/2019 

 

A MP nº 851/2018 foi enviada imediatamente ao Congresso Nacional para que fosse 

analisada por comissão mista (formada por deputados e senadores) para fins de conversão em 

lei ordinária. Abriu-se o prazo para apreciação da MP: em conformidade com o artigo 62, §7º, 

da CRFB, o prazo de apreciação de Medida iniciou-se em 11 de setembro de 2018. Com isso, 

deveria ser apreciada até 9 de novembro de 2018, considerando o prazo inicial de 60 dias. 

Contudo, considerando a prorrogação de 60 dias estipulada no artigo 62, §7º, da CRFB e 

concretizada pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 67/2018 (publicado no 

DOU em 31 de outubro de 2018), estendeu-se o prazo final de apreciação para 20 de fevereiro 

de 2019, dia em que a Medida Provisória perderia também sua eficácia. 

Tendo em vista o Plano de Trabalho apresentado no Requerimento nº 1/2018
56

, foi 

instalada em 7 de outubro de 2018 (1ª Reunião), a Comissão Mista para emitir parecer sobre a 

matéria, nos termos do artigo 62, §9º, da CRFB. Foram eleitos como Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente, o Senador Pedro Chaves e o Deputado Alex Canziani, e, em 7 de 

novembro de 2018, foi designada como Relatora a Deputada Bruna Furlan, a qual esteve 

envolvida desde 2012 com o tema de fundos patrimoniais em conjunto com a sociedade civil. 

O Parecer nº 1/2018 da Comissão Mista
57

 (“Parecer”) é dividido em três partes: 

relatório, análise e voto. No relatório, foi feito um resumo da MP, com a explicitação da divisão 

de seus capítulos e subsequentes seções e o conteúdo resumido de cada um dos artigos. Segundo 

o relatório, foram oferecidas 114 emendas à MP, tendo ocorrido 3 audiências públicas com 

especialistas e acadêmicos para instruir a matéria
58

 (2ª, 3ª e 4ª Reuniões da Comissão Mista). 

Mostrando a inter-relação entre os setores civil e público, a Coalizão também entregou uma 

carta
59

 aos parlamentares integrantes da Comissão Mista com três sugestões de melhorias ao 

texto da Medida Provisória editada.  

O primeiro ponto trata da necessidade de regras simples de gestão e governança, cujo 

objetivo seria evitar que se desestimulasse os doadores com regras complicadas e burocráticas; 

recomendou-se que regras mais restritivas fossem aplicadas apenas a instituições públicas com 

 

 

 

56 BRASIL, 2018e. 
57 O Parecer foi apresentado em 21 de novembro de 2018, tendo sofrido complementação em 27 de novembro de 
2018 (BRASIL, 2018f).  
58 Entre os convidados da reunião de 14 de novembro de 2018, estava a Diretora-Presidente do IDIS, Paula Jancso 
Fabiani, que também deu suas contribuições para a construção deste trabalho, na conversa realizada em 27 de maio 
de 2021 como mencionado no Capítulo 1 e na participação da banca examinadora em 2 de dezembro de 2021. 
59 PETIÇÃO, 2018. 
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cláusula de exclusividade. O segundo ponto reforçou a recomendação feita na Nota Pública de 

5 de setembro de 2018 (NOTA, 2018b), pois novamente foi orientado que a norma abarcasse 

uma amplitude de causas, nos moldes do artigo 3º da Lei nº 9.790/1999
60

, sendo incluídas as 

finalidades de direitos humanos e segurança pública. Por fim, sugeriu-se, no terceiro ponto, que 

houvesse uma amplitude de incentivos fiscais, aplicáveis não apenas a finalidades de cultura. 

Tendo o relatório concluído o resumo da discussão e do andamento legislativo, seguiu-

se para a análise, onde foram abordados os aspectos constitucionais da MP (urgência e 

relevância, entre outros), a adequação orçamentária e o mérito da matéria, de acordo com a 

Resolução do Congresso Nacional nº 1 de 2002
61

. Segundo o Parecer, a MP seria constitucional, 

pois (i) não trata de assunto vedado a medidas provisórias, observando o disposto no artigo 62, 

§1º, da CRFB; (ii) respeita a distribuição de competências feita pela CRFB
62

; e (iii) atende aos 

requisitos de relevância e urgência, já que os fundos patrimoniais seriam forma alternativa de 

prover recursos a áreas importantes da sociedade, e o incêndio do Museu Nacional ressaltou a 

necessidade de ações emergenciais. O Parecer também entende como adequados os aspectos 

formais da MP, como atendimento a requisitos regimentais e de técnica legislativa constantes 

na Lei Complementar nº 95/1998
63

. 

Em relação à adequação orçamentária, o Parecer faz referência à Nota Técnica nº 

38/2018
64

, elaborada pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 

Deputados. Segundo a Nota Técnica, a MP não teria proposto novas renúncias fiscais, 

revestindo-se de caráter normativo e, portanto, não tendo impacto sobre as receitas ou despesas 

da União.  

Por fim, o Parecer aborda o mérito da matéria. Inicialmente, faz referência ao Projeto 

de Lei nº 4.643/2012, de autoria da Relatora Deputada Bruna Furlan, o qual iniciou o debate do 

tema dos fundos patrimoniais no Congresso Nacional; em seguida, relembra o incêndio do 

Museu Nacional e a necessidade da adoção e normatização do instrumento dos endowments em 

 

 

 

60 Trata da “qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria” (BRASIL, 1999). 
61 BRASIL, 2002b. 
62 Trata-se de competência privativa do artigo 22, I, segundo o qual é competência privativa da União legislar sobre 
direito civil; relaciona-se também à competência comum do artigo 23, V, pois proporciona os meios de acesso à 
cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; por fim, refere-se também à competência 
concorrente do artigo 24, IX, já que legisla sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 
63 BRASIL, 1998. 
64 BRASIL, 2018h. 
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âmbito nacional
65

. Posteriormente, o Parecer analisa cada uma das 114 emendas apresentadas 

à MP pelos parlamentares. 

Das 114 propostas de emenda apresentadas, pouco mais de 90% (um total de 103 

propostas de emenda) foi de autoria de membros da Câmara dos Deputados, sendo que apenas 

22 foram integralmente acolhidas, 16 foram parcialmente acolhidas e 65 foram rejeitadas. Já no 

Senado Federal, cujos membros foram autores de pouco menos de 10% do total (um total de 11 

das emendas propostas), houve 4 acolhidas integralmente, 1 parcialmente acolhida e 6 

rejeitadas. 

Os temas discutidos nas propostas de emendas acolhidas integralmente pelo Parecer 

foram: (i) a possibilidade de enquadramento de fundações de apoio da Lei nº 8.958/1994
66

 como 

organizações gestoras; (ii) a supressão de todo o Capítulo tratando do Programa de Excelência, 

que será explicado em detalhes abaixo; (iii) a amplificação do rol de finalidades da instituição 

apoiada, como aconselhado pela carta da Coalizão; (iv) a adequação à norma de organizações 

gestoras constituídas anteriormente; (v) a redução de exigências legais em fundos patrimoniais 

destinados a instituições privadas, também acatando a recomendação feita na carta da Coalizão; 

e (vi) a atribuição de competências de Conselho de Administração à Assembleia Geral, no caso 

de organizações gestoras constituídas como associações. 

  

 

 

 

65 “O importante instrumento de captação e gestão de recursos, também conhecido como endowment, tem sido 
adotado com sucesso nos Estados Unidas, Canadá e países europeus. Os fundos patrimoniais são responsáveis por 
alavancar a atuação de instituições dedicadas à pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico, educação e 
cultura. Tais fundos têm a capacidade de arrecadar, ferir e destinar doações privadas de pessoas físicas e jurídicas 
para programas, projetos e outras finalidades de interesse público. Possuem, assim, potencial para apoiar 
instituições brasileiras em muitas áreas, mediante alguns incentivos para a prática de doações por meio de 
estabelecimento de marco regulatório específico. A se lamentar somente o incidente trágico que precipitou a edição 
dessa MPV: o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Se não podemos mudar o passado, cabe-nos agir 
para impedir que catástrofes como essa se repitam. A regulamentação e o fomento à instituição de fundos 
patrimoniais são ações fundamentais nesse sentido, potencializando o desenvolvimento social, cultural, 
educacional, ambiental e também econômico do País.” (BRASIL, 2018f, pp. 7-8). 
66 Trata das “relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 
fundações de apoio” (BRASIL, 1994).  
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Tabela 2 – Propostas de emenda apresentadas ao texto da MP nº 851/2018 

Propostas de emenda 
apresentadas ao texto da 

MP nº 851/2018 

Acolhidas 
integralmente 

Acolhidas 
parcialmente Rejeitadas Total Total (%) 

Câmara dos Deputados 22 16 65 103 90,35% 

Senado Federal 4 1 6 11 9,65% 

Total 26 17 71 
114 100,00% 

Total (%) 22,81% 14,91% 62,28% 

Fonte: elaboração própria. Disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PKkur6ajXWZqB4-AuUN015TOX-nQW-

B2wdjFvpE0idg/edit?usp=sharing  

 

Em 21 de novembro de 2018, o Parecer foi lido pela Relatora na 5ª Reunião da Comissão 

Mista. No dia 27 de novembro de 2018, o Projeto de Lei de Conversão nº 31/2018 (“PLV nº 

31”) foi encaminhado ao então Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados (o Deputado 

Rodrigo Maia), por meio do Ofício nº 587/2018
67

 pelo então Presidente da Mesa do Congresso 

Nacional (o Senador Eunício Oliveira). 

Assim, na Sessão Deliberativa Extraordinária na Câmara dos Deputados do dia 10 de 

dezembro de 2018, houve a discussão em turno único; na qual foram ouvidos o Deputado Celso 

Pansera, o Deputado Paulo Teixeira, o Deputado Hildo Rocha, o Deputado Chico Alencar e o 

Deputado Edmilson Rodrigues; e, em seguida, a votação única em Plenário, que aprovou o texto 

do PLV nº 31 com algumas alterações
68

. 

Por meio do Ofício nº 1.302/2018
69

, o Presidente da Câmara enviou o texto aprovado 

para ser votado no Senado Federal, nos termos do artigo 62, §9º, da CRFB. No Senado Federal, 

 

 

 

67 BRASIL, 2018g. 
68 Nos termos do Artigo 161 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é possível que seja requerida, por 
um quórum mínimo, a discussão de parte ou de uma emenda de uma proposta, o que é conhecido como destaque 
para votação em separado (DVS) ou simplesmente destaque (DTQ). Para ser discutido, é preciso haver aprovação 
do Plenário ou apresentação por bancada de partido (guardando a proporcionalidade). Assim, houve a aprovação 
inicial do PLV nº 31, com exceção dos destaques. Os destaques discutiram as questões: (i) a Emenda nº 71, 
apresentada como Destaque 4 pela bancada do PPS, a qual foi finalmente rejeitada; (ii) a Emenda nº 28, 
apresentada como Destaque 1 pela bancada do PT, a qual foi finalmente aprovada; (iii) a Emenda nº 80 apresentada 
como Destaque 3 pela bancada do PSOL, a qual foi finalmente rejeitada; (iv) a redação do artigo 28 do PLV 
apresentada pelo Destaque 5 pela bancada do MDB, cujo texto foi finalmente mantido; e (v) a redação do artigo 
32 do PLV apresentada pelo Destaque 2 pela bancada do PDT, cujo texto foi finalmente suprimido. 
69 BRASIL, 2018i. 
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a Senadora Ana Amélia
70

 foi designada Relatora Revisora, proferindo o Parecer nº 223 de 

2018
71

, que fez ajuste redacional pontual no Capítulo referente a benefícios fiscais. Sendo 

assim, na mesma sessão do dia 12 de dezembro de 2018, o PLV nº 31 foi aprovado pelo plenário 

do Senado Federal, sendo feita a comunicação da aprovação à Câmara dos Deputados.  

No dia 13 de dezembro de 2018, o Ofício do Congresso Nacional nº 603
72

, assinado 

pelo Senador Primeiro-Secretário José Pimentel, encaminhou a Mensagem nº 131
73

 do 

Presidente do Senado Federal ao Presidente da República, submetendo o texto aprovado pelo 

Congresso Nacional à sanção presidencial, em conformidade com os artigos 65 e 66 da CRFB. 

Enquanto isso, o Ofício do Congresso Nacional nº 604
74

, assinado pelo Presidente da Câmara 

dos Deputados (Deputado Rodrigo Maia), também comunicou à Presidência da República a 

aprovação do texto no Senado Federal com sua adequação redacional. 

No dia 4 de janeiro de 2019, o texto encaminhado ao Presidente da República (já o atual 

Presidente Jair Bolsonaro) foi transformado na Lei nº 13.800/2019, tendo sofrido veto parcial, 

segundo a Mensagem nº 15 de 04 de janeiro de 2019
75

 encaminhada pelo Presidente da 

República ao Presidente do Senado Federal. Nos termos do artigo 66, §1º, da CRFB, o 

Presidente realizou veto político a certos dispositivos, explicitando também suas razões.  

Foram vetados sete dispositivos, a saber: (i) o inciso IX do artigo 2º, que definia o 

“termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público em 

pesquisa, desenvolvimento e inovação”; (ii) o parágrafo único do artigo 2º, que equiparava as 

fundações de apoio credenciadas na forma da Lei nº 8.958/1994 às organizações gestoras; (iii) 

o parágrafo 4º do artigo 5º, que possibilitava às associações e fundações já constituídas o 

enquadramento de seus fundos como fundos patrimoniais, mediante a adequação de seus 

estatutos sociais à Lei; (iv) o artigo 28, que alterava os incisos do parágrafo 2º do artigo 13 da 

Lei nº 9.249/1995
76

, prevendo deduções ao valor a ser pago a título de contribuição social sobre 

o lucro líquido, no caso de doações a organizações gestoras apoiadoras de instituições públicas 

em certas áreas de interesse social; (v) o artigo 29, que alterava os incisos do artigo 12 da Lei 

 

 

 

70 Assim como a Relatora na Câmara dos Deputados (a Deputada Bruna Furlan), a Senadora Ana Amélia também 
esteve amplamente envolvida no debate sobre fundos patrimoniais (tendo sido autora do PLS nº 16/2015 sobre o 
mesmo assunto). 
71 BRASIL, 2018j. 
72 O Ofício foi enviado ao Senhor Eliseu Padilha, o então Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República.  BRASIL, 2018k.  
73 BRASIL, 2018l. 
74 BRASIL, 2018m. 
75 BRASIL, 2019b. 
76 BRASIL, 1995a. 
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nº 9.250/1995
77

, prevendo deduções ao imposto de renda devido, no caso de doações a 

organizações gestoras apoiadoras de instituições públicas em certas áreas de interesse social; 

(vi) o artigo 30, que alterava o artigo 22 da Lei nº 9.532/97
78

, que limitava a dedução do artigo 

29 acima descrita a 6% do valor do imposto devido; e (vii) o inciso I do artigo 33, que estipulava 

a perda de eficácia dos benefícios fiscais por um prazo de cinco anos contados do ano de 2021. 

Dos vetos presidenciais acima listados, apenas o segundo foi derrubado pelo Congresso 

Nacional no exercício de sua atribuição do artigo 66, §5º, da CRFB. Assim, em 19 de junho de 

2019, o Presidente sancionou novamente o texto do parágrafo único do artigo 2º da Lei 

13.800/2019, equiparando as fundações de apoio credenciadas na forma da Lei nº 8.958/1994 

às organizações gestoras.  

Com a falta de decreto legislativo, as relações jurídicas anteriores a 7 de janeiro de 2019 

ficaram regidas pela MP nº 851/2018, enquanto as posteriores são regidas pela Lei dos Fundos 

Patrimoniais
79

. Estando finalizados tais procedimentos, extinguiu-se a Comissão Mista 

encarregada de apreciar a matéria e finalizou-se o processo legislativo da Lei nº 13.800/2019. 

 

 

3.3. Considerações sobre a história legislativa para interpretação da Lei nº 13.800/2019 

 

Após observar todo o percurso para aprovação da Lei atualmente vigente, falta, para 

concluir este Capítulo, analisar a Lei em si, tendo em vista o texto elaborado como Medida 

Provisória (“Texto A”), o texto aprovado pelo Congresso Nacional
80

 (“Texto B”) e o texto de 

fato vigente (com os vetos presidenciais) (“Texto C”) (conjuntamente referidos como 

“Textos”).  

 

 

 

77 BRASIL, 1995b. 
78 BRASIL, 1997. 
79 O artigo 62, §3º, da CRFB impõe que seja feito decreto legislativo para disciplinar relações jurídicas decorrentes 
de Medida Provisória. Esse decreto serviria para regulamentar, na perda de vigência da Medida, as relações que 
se constituíram enquanto a Medida ainda estava vigente. Contudo, com o encerramento do prazo de 60 dias 
contados do fim da vigência da MP (que ocorreu no dia 7 de janeiro de 2019 com a publicação da Lei nº 
13.800/2019 no Diário Oficial da União) e, na falta do decreto legislativo, fez-se valer o disposto no artigo 62, 
§11, da CRFB: “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência [da Medida 
Provisória] conservar-se-ão por ela regidas” (BRASIL, 1988). 
80 Faz-se a observação de que o texto aprovado pelo Congresso Nacional é o mesmo aprovado pela Câmara dos 
Deputados. A única mudança feita pelo Senado Federal, como se destacou acima, foi um ajuste redacional. Caso 
o texto houvesse sido substancialmente alterado (emendado), deveria voltar à Casa Iniciadora (Câmara dos 
Deputados) para que se discutisse a emenda, nos termos do parágrafo único do artigo 65 da CRFB. 
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Isto é, falta responder às seguintes perguntas: quais eram os planos da Medida 

Provisória? O que mudou em relação ao texto aprovado? Qual o impacto dos vetos presidenciais 

no texto final vigente? Essas perguntas são relevantes, pois, a partir delas, é possível entender 

a sistemática jurídica a partir da qual a Lei vigente se submete. Assim, propõe-se que, através 

da análise detida de cada um dos capítulos dos Textos, será possível obter uma chave de leitura 

que leva em conta: (i) as motivações da Medida Provisória; (ii) as motivações no Congresso 

Nacional; e (iii) as motivações dos vetos presidenciais, obtendo-se, por fim, uma compreensão 

global das discussões que levaram à Lei dos Fundos Patrimoniais. Todos os três textos possuem 

quatro capítulos. Dessa forma, propõe-se uma leitura por ordem dos capítulos, de modo que as 

comparações serão construídas à medida que se avança.  

 

3.3.1. Capítulo I – Fundações de apoio como gestora ou instituição apoiada? 

 

Nos três textos, o Capítulo I trata de “Disposições Preliminares”, possuindo apenas dois 

artigos: o primeiro trata do propósito dos Textos e o segundo dispõe sobre os termos definidos 

utilizados ao longo dos Textos. Em relação ao Capítulo I, há três mudanças significativas em 

relação aos diferentes Textos.  

Em comum, vê-se que o artigo 1º de todos os Textos apenas enuncia o tema: a 

constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de 

pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse 

público. Primeiramente, entre as diferenças textuais, observa-se que o artigo 1º do Texto A fazia 

referência ao Programa de Excelência, que foi suprimido dos Textos B e C (o tópico será 

desenvolvido no Capítulo III do Texto A, portanto, abordá-lo-emos com mais detalhes a seguir).  

A segunda diferença está no parágrafo único do artigo 1º. Enquanto o Texto A elenca 

apenas algumas finalidades ligadas ao interesse público, os Textos B e C foram alterados para 

incluir não só finalidades relacionadas à segurança pública e aos direitos humanos como 

também se adicionou uma linguagem mais ampla (“demais finalidades de interesse público”). 

Essa adição é fruto das propostas de emenda ao Texto A oferecidas por parlamentares da 

Câmara dos Deputados
81

 e aceitas no Parecer emitido pela Comissão Mista. Nota-se também 

que a ampliação do rol de finalidades foi também uma recomendação feita pela Coalizão em 

sua carta aos parlamentares sobre a MP nº 851/2018.  

 

 

 

81 A saber: pelos Deputados Otávio Leite (Emenda nº 9), Alex Canziani (Emenda nº 58), Prof. Dorinha Seabra 
(Emenda nº 99) e Flávia Morais (Emenda nº 103). 
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Por fim, no que se refere ao Capítulo I dos Textos, houve uma última diferença no 

parágrafo único do artigo 2º, que se ocupa de definir os termos
82

 que serão utilizados nos artigos 

seguintes. No Texto A, havia a vedação às fundações de apoio (“instituição(ões) de apoio”) da 

Lei nº 8.958/1994; que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior 

e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio; de atuarem como organização 

gestora de fundo patrimonial ou como instituição apoiada. 

Tal disposição criou grande discussão para a redação no Texto B: num primeiro 

momento, o Parecer da Comissão Mista havia modificado a redação inicial, mantendo a 

vedação da atuação das fundações de apoio como gestora ou instituição apoiada, mas 

permitindo que atuassem como organizações executoras. Isso porque, conforme se justificou, 

seria necessário segregar a função de gestão dos recursos dos fundos patrimoniais da função de 

execução dos programas e projetos com esses recursos, de modo a garantir sustentabilidade e 

boa governança e evitar conflitos de interesses e elevada influência dos dirigentes da instituição 

apoiada na gestão dos recursos do fundo.  

Contudo, o Parecer sofreu algumas modificações posteriores decorrentes das discussões 

parlamentares, o que levou à supressão dos parágrafos do artigo 2º. Já no momento de votação 

no Plenário da Câmara dos Deputados, foi requerido não apenas um como dois destaques para 

votação em separado (DVS) sobre esse assunto: o DTQ 4 sobre a Emenda nº 71, apresentado 

pela bancada do PPS e encaminhado pela Deputada Carmem Zanotto (PPS-SC), e o DTQ 1 

sobre a Emenda nº 28, apresentado pela bancada do PT e encaminhado pelo Deputado Celso 

Pansera do PT-RJ.  

Por um lado, a Emenda nº 71 propunha a exclusão do parágrafo único do artigo 2º que 

vedava a atuação de instituições de apoio como gestora ou instituição apoiada, modificando 

também a redação da definição dada à organização gestora no artigo 1º. Propunha que as 

gestoras fossem definidas apenas como instituições de apoio da Lei nº 8.959/2014, excluindo 

aquelas que não se encaixassem nos moldes dessa Lei. A Emenda acabou sendo rejeitada.  

Por outro lado, a Emenda nº 28 discutia a inserção de um parágrafo único que 

possibilitasse — em oposição à redação do Texto A — que as fundações de apoio da Lei nº 

8.959/1994 atuassem como gestoras. Diferentemente da redação proposta na Emenda nº 71, não 

se limitou que a gestora fosse uma instituição de apoio da Lei nº 8.959/1994, apenas possibilitou 

 

 

 

82 Destaca-se que os termos já foram previamente apresentados no Capítulo 2 deste Trabalho e, por esse motivo, 
não serão reintroduzidos aqui. 
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que também o fosse. Desse modo, na votação em separado, a Emenda acabou sendo finalmente 

aprovada, de modo que o Texto B trouxesse essa nova possibilidade. No Texto C, essa 

disposição acabou sendo mantida, pois, apesar de o Presidente da República tê-la vetado, seu 

veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. 

 

3.3.2. Capítulo II – Estruturação dos fundos patrimoniais 

 

Seguindo para o Capítulo II dos Textos — o Capítulo mais extenso e que contém o 

núcleo da norma — observa-se que há diversas alterações nas comparações entre os três Textos. 

Em comum, os três Textos são organizados em 25 artigos que, em grande parte, são bastante 

semelhantes uns aos outros. Também como semelhança, os três Textos dividem esses artigos 

em Seções: (i) da finalidade dos fundos patrimoniais
83

; (ii) dos órgãos deliberativos e 

consultivos; (iii) da constituição e das obrigações da organização gestora de fundo patrimonial; 

(iii) das receitas dos fundos patrimoniais e da utilização dos recursos; (iv) da formalização do 

instrumento de parceria e do termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de 

interesse público; e (vi) aplicação de recursos dos fundos patrimoniais e execução de despesas. 

Na Seção I, composta pelos artigos 3º e 4º, definiu-se que a organização gestora será a 

responsável por constituir o fundo patrimonial, que deverá preservar seu valor, gerar receita e 

constituir fonte regular e estável de recursos. Também nessa Seção, houve a preocupação de 

ressaltar que o patrimônio desse fundo é contábil, administrativa e financeiramente segregado 

não apenas de seu instituidor (a gestora), como também da instituição apoiada e da organização 

executora. Por fim, destacou-se: (i) a separação das obrigações da organização gestora em 

relação à instituição apoiada e à organização executora e (ii) a separação das obrigações da 

instituição apoiada e da organização executora em relação à organização gestora; ou seja, as 

obrigações assumidas por qualquer uma das partes não deverão ser transpostas às outras partes, 

havendo independência patrimonial e jurídica entre elas.  

Interessante notar que, na Primeira Seção (da finalidade dos fundos patrimoniais), a 

única alteração presente nos Textos B e C encontra-se na enunciação da natureza das 

obrigações: enquanto, ao referir-se a obrigações da gestora, a redação é mais genérica, falando 

apenas em “obrigações assumidas”, a redação a respeito das obrigações da apoiada e da 

 

 

 

83 Apesar de apenas o Texto C nomear essa Seção, os artigos são separados da mesma forma nos três Textos. Por 
isso, apesar de o Texto C ter uma Seção a mais (a primeira), isso se dá apenas porque os Textos A e B não 
separaram os dois primeiros artigos em uma seção. 
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executora, fruto da Emenda nº 56 do Deputado Alex Canziani, fala em “obrigações de qualquer 

natureza, inclusive civil, ambiental, tributária, trabalhista e previdenciária”. Cogita-se se tal 

disparidade foi intencional ou ocorreu por falta de atenção do parlamentar, pois, em sua 

justificativa para proposição de emenda, falou-se em independência das partes, o que implicaria 

que todas as partes fossem igualmente desincumbidas de assumir responsabilidades umas das 

outras.  

Já a Segunda Seção dos Textos (da constituição e das obrigações da organização gestora 

de fundo patrimonial) é igualmente composta pelos artigos 5º, 6º e 7º. O artigo 5º prescreve o 

que deverá conter no ato constitutivo da organização gestora: (i) sua denominação, (ii) as 

instituições ou causas apoiadas, (iii) sua estrutura de governança, (iv) a forma de aprovação das 

políticas de gestão, resgate e aplicação de recursos; (v) mecanismos de transparência e prestação 

de contas, (vi) vedação de destinação de recursos a finalidades não previstas no estatuto e 

vedação a garantias a terceiros com bens do fundo, (vii) regras de dissolução, liquidação e 

transferência do patrimônio da gestora e (viii) regras para encerramento do instrumento de 

parceria e termos de execução.  

No caso de gestoras que tenham cláusula de exclusividade com uma instituição apoiada 

de direito público, faz-se necessário também — além do registro do ato constitutivo, requisito 

comum a todas as gestoras — a anuência prévia do dirigente máximo da instituição. O último 

parágrafo (o §4º) do artigo 5º é um ponto em que os Textos diferem. No Texto A, a disposição 

não foi incluída. Já nos Textos B e C, foi incluída a disposição de que as associações e fundações 

anteriormente constituídas poderão enquadrar seus fundos à norma desde que adequem também 

seus estatutos sociais à norma. 

Em seguida, o artigo 6º dispõe sobre os papéis da organização gestora de fundo 

patrimonial (relacionados a instrumentos de controle e transparência): (i) manter contabilidade 

e registros, (ii) possuir sua escrituração fiscal, (iii) divulgar relatórios de execução de 

instrumentos de parceria e termos de execução, (iv) apresentar informações sobre investimentos 

e aplicação de recursos, (v) adotar mecanismos de integridade, auditoria e compliance, (vi) 

estabelecer códigos de ética e conduta aos dirigentes e funcionários.  

Nesse artigo, houve, na comparação entre os Textos, pouca alteração. Além dos ajustes 

redacionais, a outra alteração foi a adoção de uma periodicidade mais extensa para a 

apresentação de informações sobre a aplicação de recursos do fundo patrimonial. Tal mudança 

é fruto da Emenda nº 21 do Deputado Celso Pansera, na qual foi proposto o aumento da 

periodicidade (anual) tanto para informações sobre investimentos quanto sobre aplicação de 

recursos. A Emenda foi parcialmente acatada: aumentou-se a periodicidade para a aplicação de 
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recursos, mas manteve-se aquela das informações sobre investimentos (semestral). Segundo o 

Parecer, o período de um ano seria muito longo para o acompanhamento dos investimentos, 

mas seria possível para a aplicação dos recursos. O último artigo dessa Seção é o 7º, cuja 

redação é a mesma nos três Textos. O artigo 7º trata da submissão à auditoria independente das 

demonstrações financeiras das gestoras de fundos com patrimônio líquido acima de R$ 20 

milhões.  

A Terceira Seção — dos órgãos deliberativos e consultivos — dos Textos é composta 

por cinco artigos (artigos 8º a 12). São três esses órgãos
84

: (i) o Conselho de Administração, (ii) 

o Comitê de Investimentos e (iii) o Conselho Fiscal; podendo ainda ser previstos órgãos 

semelhantes ou outros. Já no artigo 8º, que trata do Conselho de Administração, há uma 

alteração em relação ao Texto A para os Textos B e C. Segundo o Texto A, o Conselho da 

gestora poderia ser composto por até sete membros. Nos outros Textos, acrescenta-se que se 

trata de um máximo de sete membros remunerados, podendo haver outros sem remuneração.  

Além disso, enquanto o § 1º do artigo 8º do Texto A indica que o mandato dos membros 

será de dois anos com uma recondução, os Textos B e C restringem essa disposição às gestoras 

de fundos com instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública 

apoiada. Tal mudança é fruto da Emenda nº 54 do Deputado Alex Canziani, a qual foi 

parcialmente acolhida, pois o Parecer rejeitou a proposta do Deputado de haver, no mínimo, 

três membros no Conselho.  

O §2º do mesmo artigo, que dispõe sobre a indicação pela instituição apoiada com 

cláusula de exclusividade de um membro com direito a voto para compor o Conselho, também 

sofreu modificações: ao passo que o Texto A faz referência à instituição prevista no Programa 

de Excelência, os Textos B e C, por terem suprimido o Capítulo a respeito dessa iniciativa, 

também suprimem essa referência feita pelo Texto da MP.  

Também em relação a esse dispositivo houve discussão em votação em separado: trata-

se do DTQ 3, proposto pela bancada do PSOL e encaminhado pelo Deputado Chico Alencar 

(PSOL-RJ), que levou à votação a Emenda nº 80 da Deputada Erika Kokay. Essa Emenda 

propunha que, no caso de instituição apoiada pública, esta indicaria, no mínimo, três membros 

do Conselho; sob a justificativa de aumentar a presença do Poder Público com seus mecanismos 

 

 

 

84 Importante destacar que esses são os órgãos necessários em relação às gestoras dos fundos patrimoniais 
constituídos no formato da Lei dos Fundos Patrimoniais. Contudo, além de ser possível que as gestoras dos fundos 
patrimoniais constituídos em conformidade com a Lei tenham outros órgãos, as gestoras que não se adequarem 
poderão seguir as regras do Código Civil, não estando presas a essa estrutura. 
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de fiscalização e controle mais amplos. Contudo, essa disposição foi rejeitada na votação em 

Plenário. 

Para os parágrafos seguintes, nota-se também que houve uma preocupação nos dois 

últimos Textos, de restringir novamente a aplicação das disposições às gestoras com 

exclusividade com instituições públicas apoiadas. Apenas nesses casos, é preciso que (§3º) aos 

doadores cujas doações representem mais de 10% do total do fundo seja assegurada 

participação nas reuniões deliberativas do Conselho, sem direito a voto, e (§4º) o Conselho de 

Administração seja composto por, no mínimo, dois membros independentes que se adequem a 

certos critérios
85

.  

Por fim, os Textos B e C possuem um último parágrafo no artigo 8º, o qual não existe 

no Texto A. A redação desse §5º adveio também da Emenda nº 54, que propôs que a gestora 

adotasse práticas de gestão administrativa com o intuito de coibir a obtenção de benefícios ou 

vantagens pessoais nos processos decisórios e de buscar a excelência da aplicação de recursos. 

O artigo 9º, sobre as competências do Conselho de Administração, é semelhante nos 

três Textos, havendo apenas nos dois últimos Textos a adição de um parágrafo único. Conforme 

o Artigo, seriam competências desse órgão: deliberar sobre (i) o estatuto social e as normas 

internas (sobre investimento, administração, resgate e uso de recursos), (ii) as demonstrações 

financeiras e prestações de contas, a composição (iii) do Comitê de Investimentos e (iv) do 

Conselho Fiscal e (v) a celebração de instrumentos de parceria. Já o parágrafo único 

acrescentado, prevê que as atribuições de deliberar sobre os pontos (i), (ii) e (iv) poderão ser de 

competência da Assembleia Geral no caso das associações. Essa previsão, vinda da Emenda nº 

54 do Deputado Alex Canziani, vai no sentido de adequar a norma ao Código Civil, buscando 

harmonizar as normas, além de diminuir as exigências legais para as associações. 

O artigo 10, por sua vez, trata do Comitê de Investimentos, cujas competências são: (i) 

recomendação de políticas de investimentos, resgate e uso dos recursos ao Conselho de 

Administração; (ii) coordenação e supervisão dos gestores dos recursos; e (iii) elaboração de 

relatório anual sobre as políticas. Apesar de ter havido proposta (Emenda nº 102 da Deputada 

Flávia Morais) prevendo obrigatoriedade de que a pessoa gestora dos recursos seja registrada 

na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), essa alteração não foi aceita pelo Parecer, sob 

 

 

 

85 A saber: (i) não ter vínculo empregatício ou funcional com a organização apoiada ou a executora, (ii) ter notório 
conhecimento e especialidade profissional, (iii) não ter sido, nos três anos anteriores, empregados ou dirigentes da 
instituição apoiada ou da organização executora, (iv) não ser cônjuge ou parente de até terceiro grau de dirigente 
da instituição apoiada ou da organização executora e (v) não ser administrador de empresa que ofereça ou demande 
serviços/produtos à instituição apoiada ou à organização executora. 
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justificativa de que seria um óbice demasiadamente grande aos fundos de pequeno porte; assim, 

prevê-se apenas a faculdade dessa contratação mediante autorização do Conselho de 

Administração. 

Ademais, esse Comitê terá em sua composição entre três a cinco membros, todos de 

indicação do Conselho de Administração e de notório conhecimento e formação. Por fim, 

também se dispõe que tal Comitê é facultativo aos fundos cujo patrimônio não alcance R$ 5 

milhões. Ressalta-se que todas as disposições do artigo 10 são iguais para os três Textos, 

excetuando-se pontuais correções redacionais. 

O artigo 11, sobre o Conselho Fiscal, dispõe que este deverá emitir parecer sobre: (i) a 

fiscalização da atuação dos gestores dos fundos patrimoniais e (ii) a avaliação anual das contas 

da organização gestora. Esse Conselho será composto por três membros, todos indicados pelo 

Conselho de Administração. A única divergência, em termos de conteúdo, entre os Textos diz 

respeito à vedação à indicação de membros do Conselho Fiscal que tivessem composto o 

Conselho de Administração. Segundo a alteração inserida nos Textos B e C, essa vedação 

aplica-se às gestoras de fundo patrimonial com patrimônio acima de R$ 5 milhões. Além disso, 

limitou-se tal vedação apenas aos três anos anteriores, de forma que uma pessoa que tivesse 

composto o Conselho Administrativo no quarto ano anterior, por exemplo, já poderia ser 

indicada ao Conselho Fiscal.  

A discussão a esse respeito adveio da Emenda nº 51, também proposta pelo Deputado 

Alex Canziani. Sua proposta era simplesmente suprimi-la, sob explicação de que haveria uma 

limitação à autonomia de decisão sobre a governança; porém, o Parecer, acolhendo apenas 

parcialmente a sugestão feita, propõe um meio-termo com uma quarentena trienal, restringindo-

se a aplicação às gestoras de maior porte.  

Finalizando essa Seção, está o artigo 12, que trata da remuneração e responsabilização 

dos membros dos três órgãos abordados nos Textos. Nos três Textos, prevê-se que a 

remuneração será feita pela gestora e deverá observar o rendimento dos fundos (caput). No 

parágrafo 1º, o Texto A prevê que a remuneração desses membros sempre obedecerá ao teto da 

“maior remuneração do dirigente máximo das instituições públicas apoiadas”. No Texto B (e 

consequentemente o C), foi feita a ressalva, decorrente da Emenda nº 50 do Deputado Alex 

Canziani, que tal disposição aplica-se às gestoras de fundos patrimoniais que tenham 

instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição apoiada de direito 

público.  

Como pontos comuns (os §§ 2º, 3º e 4º do mesmo artigo), os três Textos preveem que 

(i) é vedada remuneração a agente público como contrapartida à participação em qualquer 
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desses órgãos da organização gestora, (ii) é permitido o ressarcimento de despesas de 

deslocamento para os membros desses órgãos que participem de reuniões deliberativas e (iii) 

são responsabilizados os administradores em caso de atos de gestão com dolo, erro grosseiro 

ou em violação à lei ou ao estatuto. Sobre o último ponto mencionado (§4º), destaca-se que, na 

Emenda nº 50, foi proposta alteração para dispor “atos de gestão com dolo ou culpa”, o que foi 

rejeitado pelo Parecer, sob a justificativa de que o texto anteriormente proposto está em 

conformidade com o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 

Já a Quarta Seção — das receitas dos fundos patrimoniais e da utilização dos recursos 

— é composta por cinco artigos (do artigo 13 ao 17). O artigo 13 trata do que poderá constituir 

receita de fundo patrimonial. Na perspectiva adotada por este trabalho, há três principais 

categorias de receitas: (a) receitas de injeção, (b) receitas de movimentação e (c) receitas de 

atividade. A primeira categoria (a) diz respeito às receitas que foram injetadas nos fundos 

patrimoniais, isto é, aquelas que formam o principal dos fundos (segundo a Lei: seria o 

“somatório da dotação inicial do fundo e das doações supervenientes à sua criação”). As receitas 

dessa natureza seriam: (i) os aportes iniciais (inciso I); (ii) as doações financeiras e de bens 

móveis e imóveis e o patrocínio de pessoas físicas ou jurídicas privadas, nacionais ou 

estrangeiras, de Estados estrangeiros e de organismos internacionais e multilaterais (inciso II); 

(iii) os recursos destinados por testamento, segundo o Código Civil (inciso V); e (iv) os recursos 

provenientes de outros fundos patrimoniais (inciso X). 

A segunda categoria (b) refere-se às receitas obtidas a partir da movimentação dos 

recursos que formam o principal, de acordo com a política de investimentos e aplicação; isto é, 

trata-se dos rendimentos, descritos pela Lei como “o resultado auferido do investimento dos 

ativos do fundo patrimonial”. As receitas dessa natureza seriam: (i) os ganhos de capital e os 

rendimentos oriundos dos investimentos realizados com seus ativos (inciso III); (ii) os recursos 

derivados de locação, empréstimo ou alienação de bens e direitos ou de publicações, material 

técnico, dados e informações (inciso IV); e (iii) demais receitas patrimoniais e financeiras 

(inciso VII). 

Por fim, a última categoria (c) está relacionada às receitas oriundas da atividade da 

gestora e da instituição apoiada, a saber: (i) as contribuições associativas (inciso VI); (ii) a 

exploração de direitos de propriedade intelectual decorrente de aplicação de recursos do fundo 

patrimonial (inciso VIII); e (iii) a venda de bens com a marca da instituição apoiada (inciso IX). 

O parágrafo 1º do artigo 13 dispõe que a utilização dos recursos do fundo deverá sempre 

observar seus instrumentos respectivos; por exemplo, a utilização de recursos obtidos por 
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doação deverá sempre respeitar as disposições do instrumento de doação, sobretudo em relação 

a termos, condições e encargos nele previstos.  

Os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 13 são todos a respeito de bens imóveis ou móveis 

não pecuniários
86

 doados aos fundos. Isso porque nem todos os tipos de doações são aceitáveis, 

pois certas espécies de bens doados poderiam acabar gerando despesas para o fundo (veja, por 

exemplo, a doação de um imóvel: há custos inerentes relacionados à manutenção de uma 

propriedade, como imposto de propriedade etc.). Assim, em relação a bens imóveis ou móveis 

não pecuniários doados, o parágrafo 2º prevê que é possível que a gestora (i) utilize tais bens 

em suas atividades ou naquelas da instituição apoiada, (ii) realize locação ou (iii) aliene tais 

bens para sua conversão em pecúnia. 

Por sua vez, o parágrafo 3º prevê que a gestora poderá aceitar doação cujo instrumento 

tenha cláusula de inalienabilidade pelo prazo máximo de dez anos, desde que haja parecer 

favorável do Comitê de Investimentos e aprovação expressa do Conselho de Administração. 

Novamente, trata-se de medida para evitar que se onere os fundos ou a gestora com bens de 

baixa liquidez. Também os parágrafos 7º e 8º, alterados nos Textos B e C de modo a ser 

aplicável às gestoras de fundo patrimonial com instrumento de parceria com cláusula de 

exclusividade com instituição pública apoiada, vão nesse mesmo sentido: enquanto o parágrafo 

7º dispõe que a gestora só poderá aceitar doação caso possa arcar com obrigações tributárias ou 

não e ônus dela, o parágrafo 8º exige parecer favorável do Comitê de Investimentos e aprovação 

do Conselho de Administração para que a gestora seja responsável pelas obrigações tributárias 

ou não de doações feitas. 

Além disso, é possível existir também doações cujo instrumento contenha cláusula de 

condição resolutiva, nos moldes dos artigos 127 e 128 do Código Civil, ou encargo, como 

descrito no artigo 553 do mesmo Código. A cláusula de condição resolutiva prevê que, na 

ocorrência dos eventos nela listados, a doação é revogada, o negócio jurídico se extingue, e os 

bens doados são restituídos ao doador. O mesmo poderá ocorrer com o encargo. Assim, o 

parágrafo 4º dispõe que, para bens doados cujo instrumento continha condição resolutiva ou 

encargo, é possível que se aliene o bem, havendo a sub-rogação dessas cláusulas pelo preço 

obtido pelo bem. Já o parágrafo 5º dispõe que é possível que o encargo sobre a doação seja a 

 

 

 

86 A questão de bens não pecuniários está relacionada à rentabilidade do fundo, pois, na estruturação de critérios e 
políticas, é importante determinar o que vai ser aceito como doação. Por exemplo: receber um imóvel de difícil 
venda poderia implicar em custos para o fundo e não rentabilidade (informação verbal). Informação fornecida por 
Paula Fabiani na conversa realizada em 27 de maio de 2021. 



 

 

 

43 

obrigatoriedade do emprego dessa doação e seus rendimentos em certo programa ou projeto ou 

em moção de agradecimento ou menção ao doador.  

Em conclusão aos comentários ao artigo 13, é necessário observar as disposições 

trazidas nos parágrafos 6º e 9º. O parágrafo 6º traz uma disposição peculiar que aumenta o 

escopo das doações feitas aos fundos patrimoniais, prevendo que:  

No instrumento de doação, o doador declarará expressamente que os bens 
doados não são produto de crime ou decorrentes de atividades ilícitas e se 
responsabilizará pelos efeitos decorrentes da falsidade de declaração, o que 
será dispensado na hipótese de doações decorrentes de obrigação assumida 
em termos de ajuste de conduta, acordos de leniência e colaboração premiada. 
[grifo nosso] (BRASIL, 2019a).  

Esse dispositivo, na lógica dos instrumentos de resolução consensual de conflitos, 

incentiva que, havendo a celebração de termos de ajuste de conduta, acordos de leniência e 

colaboração premiada, seja possível estipulação de obrigação de doar a fundos patrimoniais. 

Assim, ao prever uma exceção à regra da não composição do principal do fundo com valores 

decorrentes de crime ou atividades ilícitas, cria-se um novo incentivo à doação. 

Por fim, o parágrafo 9º sofreu algumas modificações do Texto A para os Textos B e C: 

inicialmente, o Texto A dispunha que aportes iniciais e doações financeiras (tipos de recursos 

que podem compor o fundo) com finalidades culturais poderiam ser equiparados a projeto 

cultural, nos termos do artigo 3º da Lei Rouanet. Já no Congresso Nacional, a Relatora alterou 

o texto por meio de emenda descrita no Parecer, ajustando a redação do Texto B, tornando-a 

mais clara. Nesse Texto, portanto, foi estipulado que, para doação permanente restrita de 

propósito específico e para doação de propósito específico (modalidades que serão explicadas 

abaixo), aplicam-se os artigos 18 e 26 da Lei Rouanet, desde que tais doações sejam destinadas 

a projeto cultural
87

.  

O artigo 18 da Lei Rouanet dispõe que a União facultará a pessoas físicas e jurídicas a 

opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, 

tanto no apoio direto a projetos culturais quanto através de contribuições ao Fundo Nacional da 

Cultura (FNC). Já o artigo 26 da mesma lei, estipula que, tendo cumprido com os requisitos 

legais, essas pessoas poderão deduzir de seu imposto de renda devido as quantias efetivamente 

 

 

 

87 Conforme o racional apresentado no item E do Relatório Legislativo Complementar que modificou o Parecer, o 
Texto A teria, ao invés de restringir as modalidades de doação, se referido a tipos de recursos; de modo que, dentro 
das modalidades de propósito específico, apenas para aportes iniciais e doações financeiras poderia a Lei Rouanet 
ser aplicável, o que deixa de fora outros oito tipos de recursos. Assim, o Congresso Nacional buscou ajustar o 
Texto B para tornar o texto mais abrangente e claro. 
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despendidas. Assim, o parágrafo 9º do artigo 13 da Lei nº 13.800/2019 diz respeito a um 

benefício fiscal concedido no âmbito de outra lei, mas que poderá ser aplicado também, em 

casos específicos relacionados a objetivos culturais, à Lei dos Fundos Patrimoniais
88

. O Texto 

C traz a mesma disposição, fazendo apenas pequenas correções do Texto anterior. 

Já o artigo 14 dos três Textos dispõe sobre as modalidades de doações existentes: (i) 

doação permanente não restrita; (ii) doação permanente restrita de propósito específico; e (iii) 

doação de propósito específico. Dois são os vetores de diferenciação dessas modalidades de 

doação: primeiro, a possibilidade de resgatar o principal; segundo, a destinação a projeto, 

atividade ou programa específico.  

A primeira modalidade não permite que o principal seja resgatado, o qual é incorporado 

ao patrimônio permanente do fundo, e seus rendimentos não são destinados a uma finalidade 

específica. Também a segunda modalidade não permite que o principal seja resgatado, o qual é 

incorporado ao patrimônio permanente do fundo; contudo, seus rendimentos são destinados a 

propósitos específicos segundo o instrumento de doação. Por fim, a terceira modalidade é 

recurso que é atribuído a um projeto previamente definido no instrumento de doação, o qual 

não pode ser imediatamente utilizado e deverá ser incorporado ao patrimônio permanente do 

fundo patrimonial para fins de investimento. Contudo, o principal pode ser resgatado pela 

gestora, segundo os termos e as condições constantes no instrumento de doação.  

 

Tabela 3 – Modalidades de doação previstas na Lei nº 13.800/2019 

Modalidade de 
doação 

Doação permanente 
não restrita 

Doação permanente 
restrita de propósito 

específico 

Doação de propósito 
específico 

Resgate do 
principal Não Não 

Sim (de acordo com o 
instrumento de doação e o 

limite do artigo 15) 

Destinação 
específica Não Sim Sim 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

88 Apesar de não haver, nos Textos A e C, capítulo destinado aos benefícios fiscais, como há no Texto B, o Artigo 
13 parágrafo 9º traz um benefício fiscal. Porém, esse benefício está limitado ao escopo e objetivos da Lei Rouanet, 
não podendo ser estendido a outras finalidades de interesse social, como saúde ou esporte.  
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 Em relação ao Texto B, houve tentativa por parte de parlamentares de acrescentar uma 

quarta modalidade de doações, a “doação para uso corrente”. As Emendas nº 88 e 109, dos 

Deputados Evair Melo e Sibá Machado respectivamente, propuseram essa modalidade nova de 

doação, a qual consistiria em recurso de utilização imediata em projeto já definido pela 

instituição apoiada e de propósito específico conforme definido no instrumento de doação. Em 

suas justificativas, as Emendas destacaram a necessidade de investimentos imediatos em 

pesquisa, inovação e educação e a imprevisibilidade dos rendimentos decorrente da 

instabilidade política e econômica. Porém, essas propostas de alteração foram rejeitadas pelo 

Parecer da Comissão Mista sobre a justificativa de que essa modalidade de doação não se 

coaduna com a própria definição de fundos patrimoniais. 

Também no artigo 14 de todos os Textos, foi ressaltado o fato de que as modalidades 

de doação não implicam na distribuição de rendimentos ou qualquer tipo de retribuição aos 

doadores, o que reflete a diferença entre um fundo patrimonial e um fundo de investimento. 

Além disso, os três Textos preveem que, para as modalidades de doação de propósito específico, 

eventual saldo remanescente após a conclusão de projeto a que a doação se vinculava será 

aplicado no fundo patrimonial e os seus rendimentos serão também destinados ao propósito do 

instrumento da doação. 

 Devido à alteração sugerida pela Relatora do Parecer, no Texto B (e consequentemente 

o C), acrescentou-se um parágrafo 6º ao artigo 14 dispondo que, às doações de propósito 

específico, aplicar-se-á o regime de doação permanente não restrita em caso de haver fato 

superveniente que torne inútil ou impossível o propósito específico a que a doação se vincula. 

Como exemplo, o Parecer citou a destinação de doações a pesquisas sobre um certo tipo de 

câncer; caso a cura para tal tipo de câncer fosse descoberta, essas doações perderiam o objeto 

de destinação. Assim, buscou-se, em complementação ao Texto A, prever o que aconteceria em 

tal hipótese. 

 Em relação ao artigo 15, todos os Textos são similares. Este artigo, que trata das doações 

de propósito específico (terceira modalidade acima referida), estipula que o máximo de 20% do 

valor da doação poderá ser utilizado no exercício da doação, respeitando não só o instrumento 

de doação como também a deliberação favorável do Conselho de Administração da gestora. 

Isso significa que, apenas no exercício em que ocorrer a doação, será possível que se utilize até 

um quinto do principal para amparar o propósito destacado no instrumento de doação. Tal 

utilização também deverá ser objeto de discussão e decisão por parte do Conselho de 

Administração. Tudo isso novamente reforça a função dos fundos patrimoniais: a despeito de 
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situações emergenciais que demandam ação rápida, o objetivo desse instituto é garantir a 

permanência de um principal e a perpetuação das atividades apoiadas pelo fundo. 

Todavia, há uma exceção prevista no parágrafo único desse artigo, em que se 

flexibilizou esse limite de 20%: será possível aumentá-lo mediante anuência do Conselho de 

Administração e no caso de “doação de propósito específico para a recuperação ou a 

preservação de obras e patrimônio e para as intervenções emergenciais para manutenção dos 

serviços prestados pela instituição apoiada”, como seria o caso do Museu Nacional, por 

exemplo. 

 O caput do artigo 16 postula, nos Textos A, B e C, que a gestora poderá destinar a 

projetos da instituição apoiada apenas os rendimentos do principal, havendo o desconto da 

inflação; tal redação é também condizente com a função de preservação dos fundos 

patrimoniais. Porém, como fruto de uma emenda acolhida ao Texto B, houve a adição de um 

parágrafo único a esse artigo, que inseriu uma exceção.  

 A Emenda nº 47, de autoria do Deputado Alex Canziani, previa que, em casos 

excepcionais, a gestora pudesse resgatar até 10% do principal do fundo patrimonial a cada ano 

(calculado sobre o patrimônio líquido), desde que houvesse (i) parecer favorável do Comitê de 

Investimentos; (ii) plano de recomposição do principal; (iii) decisão do Conselho de 

Administração; e (iv) limite global, para o somatório dos resgates, de 25% do fundo.  

Essa Emenda foi parcialmente acolhida, pois, apesar de a justificativa da Emenda ter 

sido também no sentido de possibilitar que se aja em situações extremas, como o próprio 

incêndio do Museu Nacional ou uma crise econômica prolongada, entendeu-se necessário ter 

maior preocupação com a preservação do principal. Desse modo, o Parecer propôs diminuir os 

valores-limite: o limite anual foi aprovado como 5% e o limite global foi aprovado como 20%, 

aprovando um parágrafo único que prevê tal exceção
89

. Esse mesmo dispositivo foi mantido no 

Texto C.  

Por fim, o último Artigo dessa Seção — o artigo 17 — é similar nos três Textos e prevê 

que é vedada a transferência de recursos da administração pública para fundos patrimoniais 

 

 

 

89 Em Mannarino (2018 apud HIRATA 2019), foi utilizada a seguinte classificação: true endowments, quasi-
endowments e term endowments em função da aplicação do principal. Enquanto, nos true endowments, o principal 
é integralmente preservado, nos quasi-endowments, poderá haver autorização para a utilização do principal em 
certos casos; já, nos term endowments, o principal é integralmente aplicado em período estabelecido. Dessa 
maneira, percebe-se que, na classificação mencionada, enquanto o modelo da MP seria de true endowments, o 
modelo do PLV e da Lei poderia ser entendido como quasi-endowments diante da existência de regra autorizadora 
da utilização do principal. 
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(isto é, recursos da administração pública direta, autárquica, fundacional e de empresa estatal 

dependente, estando incluída, caso seja pública, a própria instituição apoiada). Além disso, 

segundo os parágrafos 2º e 3º do artigo, os fundos patrimoniais não podem se beneficiar de 

garantias dadas por parte da administração pública direta ou indireta (por exemplo, uma 

instituição pública apoiada) e a organização gestora responderá pelas obrigações por ela 

contraídas até o limite de bens e direitos integrantes do fundo patrimonial.  

Tais previsões estão no sentido de garantir que o patrimônio dos fundos patrimoniais 

seja sempre privado, de modo que não tenha vínculos e amarras inerentes ao patrimônio 

público. A esse respeito, a Deputada Flávia Morais propôs a Emenda nº 101, a qual buscou 

inserir um terceiro parágrafo nesse Artigo, prevendo que os recursos oriundos das doações a 

fundos patrimoniais não poderiam substituir dotações orçamentárias regulares das instituições, 

sendo que não poderiam ser contingenciados e não integrariam o orçamento institucional da Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Tal Emenda foi rejeitada pelo Parecer, sob a explicação de que, 

por já terem a natureza privada, os recursos dos fundos patrimoniais nem afetariam as dotações 

orçamentárias nem poderiam ser contingenciados, uma vez que não fazem parte do patrimônio 

público. Assim, apesar de ter sido considerada meritória a intenção da parlamentar, sua proposta 

foi julgada inócua. 

Em seguida, a Quinta Seção — da formalização do instrumento de parceria e do termo 

de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público — é composta, 

nos três Textos, por apenas dois artigos. O artigo 18 dispõe qual é o tipo de instrumento a ser 

celebrado para formalizar o vínculo entre a organização gestora e a instituição apoiada: o 

instrumento de parceria. Além disso, no caso de instituição pública apoiada, como foi observado 

nos Textos B e C, é necessário também firmar termos de execução de programas, projetos e 

demais finalidades de interesse público.  

Nesse sentido, enquanto o instrumento de parceria apenas é responsável por formar o 

vínculo de cooperação entre gestora e apoiada (de uma maneira mais genérica), os termos serão 

responsáveis por estabelecer obrigações para destinação de recursos (de uma maneira mais 

pontual e específica). Houve nesse mesmo artigo, uma supressão dos parágrafos 2º e 3º para os 

Textos B e C. Por ambos tratarem do Capítulo sobre o Programa de Excelência, retirado dos 

Textos B e C, tais disposições também foram suprimidas, conforme se explicará mais adiante.  

Já para o artigo 19, também tratando do instrumento de parceria, houve algumas 

modificações, de modo que sua aplicação foi restringida e seu alcance esclarecido. No Texto 

A, os instrumentos de parceria poderiam ter prazo indeterminado e deveriam constituir título 

executivo extrajudicial. Por sua vez, o Texto B foi alterado pela Emenda nº 45 do Deputado 
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Alex Canziani e passou a prever que apenas o instrumento de parceria firmado entre 

representantes de instituição pública apoiada e da gestora poderão ter prazo indeterminado e 

deverão constituir título executivo extrajudicial. Conforme a justificativa apresentada pelo 

parlamentar, o caput do artigo 19 previa, no Texto A, restrições inaplicáveis a instituições 

privadas; ou seja, na ordem privada, seria desnecessário que se permitisse que o instrumento 

fosse de prazo indeterminado, pois impera a autonomia das partes, as quais poderiam estipular 

um prazo independentemente de autorização legal.  

Foi mantida a disposição (incisos do parágrafo 1º), contudo, sobre os elementos 

necessários a todo e qualquer instrumento de parceria; são eles: (i) a qualificação das partes; 

(ii) as regras gerais por meio das quais serão celebrados os termos; (iii) o objeto específico da 

parceria; e (iv) os direitos da gestora (como o uso do nome da instituição apoiada para arrecadar 

recursos). Por outro lado, houve adição de um inciso no parágrafo 2º, que trata do instrumento 

de parceria com cláusula de exclusividade.  

Segundo o Texto A, além dos requisitos (i) a (iv) acima descritos, os instrumentos de 

parceria com exclusividade (incisos do parágrafo 2º) deveriam também prever (v) o objeto 

específico em benefício exclusivo da instituição apoiada e (vi) providências para atendimento 

de recomendações exaradas pela instituição apoiada. Já o Texto B (e, por conseguinte, o C) foi 

modificado por meio de Emenda da Relatora Deputada Bruna Furlan, que previu que, também 

para os instrumentos de parceria com exclusividade, houvesse (vii) regras de transferência de 

patrimônio e (viii) os critérios objetivos verificáveis para selecionar a instituição financeira 

autorizada a operar no País pelo Banco Central contratada para ser custodiante dos ativos 

financeiros do fundo patrimonial. Como a Relatora justificou no Parecer, esses requisitos 

buscam evitar que a guarda do principal do fundo patrimonial seja transferida de qualquer forma 

para outras instituições financeiras, incorrendo em riscos de desvio com condutas oportunistas 

e danosas aos fundos. 

A Sexta Seção, sobre a aplicação de recursos dos fundos patrimoniais e execução de 

despesas, é a penúltima do Capítulo II e é composta por quatro artigos, os quais permaneceram 

praticamente iguais em relação aos três Textos. As únicas alterações nessa Seção, dizem 

respeito aos artigos 20 e 21. Em referência ao artigo 20, o Texto A dispõe que a aplicação 

financeira dos recursos do fundo deverá obedecer às diretrizes e aos limites prudenciais do 

Conselho Monetário Nacional; e, não havendo tais limites para fundos patrimoniais, aplicar-se-
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ão as regras para uma modalidade de fundos de investimento regulada pela Comissão de 

Valores Mobiliários
90

, conforme aplicável. 

A alteração feita nos Textos B e C nesse dispositivo foi produto da Emenda nº 44 do 

Deputado Alex Canziani, a qual propôs que se limitasse a aplicação do dispositivo a fundos 

patrimoniais de gestoras com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada. 

Segundo a justificação, essas restrições seriam inaplicáveis a relações entre duas instituições 

privadas.  

Além disso, o artigo 21, que dispõe sobre a necessidade de termo para destinação de 

recursos a projetos e programas da instituição apoiada, também foi alterado nos Textos B e C 

para limitar a aplicação do dispositivo apenas às instituições apoiadas públicas (novamente a 

mudança adveio de Emenda (nº 43) proposta pelo Deputado Alex Canziani). Assim, prevê-se 

que, apenas às instituições públicas apoiadas, é preciso haver para cada projeto, programa ou 

atividade um termo com (i) o objeto do ajuste; (ii) o cronograma de desembolso; (iii) a forma 

de apresentação da prestação de contas; (iv) os critérios de avaliação de resultados; e (v) as 

responsabilidades da instituição apoiada, da organização gestora e, se for o caso, da organização 

executora. 

Já os artigos 22 e 23 permaneceram substancialmente inalterados nos três Textos. 

Enquanto o caput do artigo 22 postula ser vedado que se destine recursos do fundo para 

pagamento de despesas de instituições públicas apoiadas, seus incisos compõem um rol taxativo 

das exceções; isto é, casos em que é possível que haja destinação de recursos de um fundo 

patrimonial para custeio de despesas de instituição pública apoiada
91

. 

O primeiro parágrafo desse artigo prevê que os recursos destinados às instituições 

públicas apoiadas não substituem dotações orçamentárias regulares destinadas a essas 

instituições. Recorda-se que redação semelhante foi proposta pela Deputada Flávia Morais 

(Emenda nº 101 acima referida), contudo sua alteração foi rejeitada, pois deixa de lado a 

 

 

 

90 Por exemplo, em conformidade com a Instrução Normativa nº 555 da CVM, que trata da “constituição, a 
administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento” (COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS, 2014).  
91 A saber: “I - obras, inclusive para adaptar e conservar bens imóveis, equipamentos, materiais, serviços, estudos 
necessários ao fomento, ao desenvolvimento, à inovação e à sustentabilidade da instituição pública apoiada; II - 
bolsas de estudos e prêmios nas áreas de pesquisa, inovação, desenvolvimento, tecnologia e demais áreas de 
interesse da instituição pública apoiada; III - capacitação e qualificação para o aperfeiçoamento do capital 
intelectual da instituição apoiada; e IV - auxílios financeiros destinados à execução e à manutenção de projetos 
decorrentes de doações ou do patrimônio do fundo, aos programas e redes de pesquisa, ao desenvolvimento e 
inovação, diretamente ou em parceria, ou destinados a ações de divulgação científica e tecnológica para a 
realização de eventos científicos, à participação de estudantes e de pesquisadores em congressos e em eventos 
científicos e à editoração de revistas científicas” (artigo 22, incisos I a IV) (BRASIL, 2019a). 
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distinção preliminar entre o patrimônio privado do fundo patrimonial e a parcela de patrimônio 

público destinado às instituições de natureza pública. Em seu turno, a previsão de que os 

recursos destinados a essas instituições não substituem dotações orçamentárias parece fazer 

mais sentido aqui, já que, ao passar para o patrimônio da instituição apoiada (segundo as regras 

de transferência de patrimônio previstas no instrumento de parceria), poderia ser interpretado 

como substituto da dotação orçamentária. Assim, para evitar tais interpretações, os três Textos 

foram no sentido de trazer explicitamente tal disposição. 

Finalmente, o artigo 23 prevê, nos três Textos, que as despesas da gestora — custeadas 

pelos recursos dos fundos — serão aquelas consideradas necessárias e usuais para a manutenção 

das atividades de gestão, incluindo gastos com material permanente e de consumo, aluguéis, 

auditorias, salários, tributos, taxas e honorários profissionais relativos à gestão dos recursos. 

Nesse ponto, fica a critério da própria gestora estabelecer qual o parâmetro do que seria 

necessário e adequado, o que também faz parte da estrutura de governança e do projeto 

estabelecido para o fundo patrimonial. 

A Sétima e última Seção do Capítulo II, composta pelos quatro artigos seguintes, trata 

do descumprimento do termo de execução e do encerramento do instrumento de parceria. O 

artigo 24 permaneceu materialmente inalterado em todos os Textos, dispondo que, na 

verificação de irregularidade ou descumprimento do instrumento de parceria ou dos termos de 

execução, instituição apoiada, gestora e executora poderão expedir recomendações mútuas, 

indicando prazo para adoção de providências (havendo direito de esclarecimento da parte 

notificada). 

Já o artigo 25 prevê prerrogativas mútuas da instituição apoiada e organização gestora. 

No caso do Texto A, previu-se, para os casos de descumprimento, duas possibilidades. Na 

primeira, a notificante poderá determinar a suspensão temporária do termo de execução ou do 

instrumento de parceria até que cesse a causa que motivou a suspensão ou até o prazo de dois 

anos. Como efeitos dessa suspensão, o Texto A previa também que não poderiam ser firmados 

novos termos de execução e que seriam bloqueadas as movimentações do fundo, exceto o 

recebimento de doações e a destinação de recursos aos termos vigentes. Como segunda 

possibilidade, o Texto A previa que a gestora ou a instituição apoiada poderia determinar o 

encerramento do termo de execução ou do instrumento de parceria. Esta segunda hipótese foi 

inteiramente mantida nos Textos B e C. 

Já a primeira hipótese sofreu algumas modificações no Texto B (que foram reproduzidas 

no C), sendo dividida em duas possibilidades distintas. Assim, nesses Textos, é facultado à 

notificante que, em alternativa ao encerramento do termo ou instrumento de parceria, (i) 
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suspenda temporariamente o termo de execução até que cesse a causa que motivou a suspensão 

ou até o prazo de dois anos ou (ii) suspenda temporariamente o instrumento de parceria. Apenas 

no caso de suspensão do instrumento de parceria, haverá os efeitos de impossibilidade de firmar 

novos termos e bloqueio de movimentação
92

 da parcela do fundo (no caso de não haver 

exclusividade) ou do fundo como um todo (no caso de haver exclusividade). Tal mudança no 

Texto B foi objeto de Emenda realizada pela Relatora do Parecer, a qual buscou harmonizar as 

disposições em relação a instrumentos de parceria com cláusula de exclusividade. 

Nos três Textos, o encerramento da parceria terá as seguintes implicações: para os 

instrumentos sem cláusula de exclusividade, a organização executora (se houver) e a instituição 

apoiada deverão devolver todos os recursos transferidos e não executados; para os instrumentos 

com cláusula de exclusividade, a organização executora e a organização gestora deverão 

transferir integralmente, no prazo de 24 meses
93

, o fundo patrimonial a gestora de fundo 

patrimonial de finalidade congênere que firme instrumento de parceria, em caráter exclusivo, 

com a instituição apoiada. Além disso, também é coincidente a redação dos Textos na previsão 

de que, para os doadores que estabeleceram encargos, é necessária comunicação do 

encerramento da parceria, sendo facultada a devolução dos recursos doados. 

Já o artigo 26, semelhante nos três Textos, determina que, em caso de liquidação e 

dissolução da organização gestora, o patrimônio líquido existente será destinado a uma outra 

organização gestora cuja finalidade de interesse público seja similar. Ademais, as 

movimentações de patrimônio ficarão também bloqueadas, com exceção do recebimento de 

doações e destinação de recursos de acordo com termos vigentes. 

Também o artigo 26 define que os estatutos das gestoras deverão ter regras sobre 

extinção, abrangendo (i) condições de uso dos recursos do fundo para quitação de dívidas e 

despesas oriundas do processo de extinção; (ii) procedimentos para apurar a responsabilidade 

de membros do Conselho de Administração, do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal; 

e (iii) previsão de que a parcela do patrimônio líquido do fundo patrimonial constituída em 

benefício de instituição apoiada específica seja integralmente destinada à organização gestora 

de fundo patrimonial que apoie tal entidade. 

Além disso, são comuns aos Textos, as seguintes estipulações. Primeiro, (no §3º do 

artigo 26) determina-se que a deliberação em relação à extinção da gestora será publicizada e 

 

 

 

92 Ainda, para os dois casos (com ou sem cláusula de exclusividade), continuarão o recebimento de doações e a 
destinação de recursos previstos em termos de execução plenamente vigentes. 
93 Sob pena de bloqueio das movimentações do fundo até a efetivação (exceto recebimento de doações). 
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acompanhada de fundamentação. Segundo, designou-se que (§§ 4º e 5º do mesmo artigo), em 

caso de operações de alteração societária de instituição pública apoiada, os recursos do fundo 

patrimonial permanecerão vinculados à instituição apoiada originária (para cisão) ou os 

recursos do fundo patrimonial permanecerão vinculados à instituição que a suceder (para 

incorporação e fusão). 

O último parágrafo do artigo 26 (§6º) prevê que, caso haja uma cláusula arbitral no 

instrumento de parceria, para as relações entre instituição pública federal apoiada, organização 

gestora de fundo patrimonial e organização executora, a arbitragem será conduzida pela Câmara 

de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União. 

Finalmente, o último artigo do Capítulo II — o artigo 27 — prevê que a instituição 

financeira custodiante e a organização gestora serão solidariamente responsáveis pelo 

cumprimento não só nos artigos 25 e 26 (sobre suspensão temporária e encerramento de termos 

e parcerias e extinção da gestora) como também pelo cumprimento das regras de transferência 

do artigo 19, isto que foi acrescentado nos Textos B e C mediante Emenda da Relatora do 

Parecer. 

 

3.3.3. Capítulo III – Grandes alterações em cada um dos Textos 

 

Seguindo para o Capítulo seguinte, o Capítulo III em todos os Textos, é preciso primeiro 

fazer a seguinte ressalva: no Texto A, o Capítulo tratava do “Fomento à Pesquisa, ao 

Desenvolvimento e à Inovação”; no Texto B, o Capítulo tratava dos “Benefícios Fiscais”; por 

fim, no Texto C, houve veto presidencial aos três artigos que o compunham, de modo que o 

Texto vigente não possui aí conteúdo. 

Inicialmente, o Texto A instituía, como seu Terceiro Capítulo composto pelos artigos 

28 a 31, o Programa de Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – Programa de 

Excelência, cujo objetivo seria promover a produção de conhecimento, ciência, 

desenvolvimento e inovação (PD&I), por meio da pesquisa de excelência de nível internacional, 

da criação e do aperfeiçoamento de produtos, processos, metodologias e técnicas. 

Por meio desse Programa, seria possível que houvesse a participação não só de empresas 

que tivessem obrigações legais ou contratuais de investimento em PD&I, como também de 

fundos patrimoniais ou fundos de investimento em participações (FIPs) de certas categorias 

reguladas pela CVM (capital semente, empresa emergente e produção econômica intensiva em 

pesquisa, desenvolvimento e inovação). Por meio desse Programa, as empresas destinariam 
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suas doações
94

 a tais entidades, sendo que não apenas receberiam do representante da gestora 

de fundo patrimonial ou do FIP um certificado comprobatório com eficácia liberatória como 

também essas doações feitas seriam destinadas a PD&I nas áreas de interesse
95

 da empresa 

originária. 

Para o caso dos fundos patrimoniais, seria obrigatório que, no mínimo, 20% da quantia 

doada integralizasse o patrimônio do fundo e que as instituições apoiadas fossem: (i) de ensino 

superior; (ii)  de educação profissional e tecnológica (incluídas as da Lei nº 11.892/2008
96

); (iii) 

científicas, tecnológicas e de inovação públicas da Lei nº 10.973/2004
97

; (iv) Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes; (v) Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; (vi) Financiadora de Estudos e Projetos - 

Finep; ou (vii) organizações sociais vinculadas aos Ministérios da Educação, da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Cultura. 

Além disso, o Texto A previa mecanismos de accountability, como a prestação de 

contas da aplicação dos recursos para as empresas, agências ou órgãos reguladores (podendo 

haver auditorias externas), além de uma avaliação do resultado das aplicações em PD&I. Por 

fim, às agências reguladoras, seria possível tanto solicitar mais informações sobre a aderência 

da aplicação dos recursos nas áreas de interesse da empresa originária quanto obstar novos 

aportes de eficácia liberatória (em referência ao certificado emitido pela gestora ou 

representante do FIP) no caso de desconformidade da aplicação dos recursos em PD&I nas 

áreas de interesse da empresa originária. 

Não obstante, tais disposições sobre o Programa de Excelência não prosperaram na 

tramitação legislativa: preliminarmente, o Parecer da Comissão Mista havia rejeitado todas as 

Emendas que propunham a supressão do Capítulo (a saber: as Emendas nº 3, 5, 11, 16, 27, 30 

e 72). Entre os argumentos apresentados nas Emendas para exclusão desses dispositivos 

estavam a necessidade de ampla discussão sobre seus efeitos, a deturpação da institucionalidade 

 

 

 

94 Pontua-se, contudo, que não se aplicariam tais disposições no caso de obrigações de pesquisa e desenvolvimento 
que são condições para obter benefício fiscal e no caso de haver percentuais mínimos legais ou contratuais de 
aporte em fundos públicos, como o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD). 
95 O termo “áreas de interesse” havia sido, no texto em discussão no Congresso Nacional, alterado para “áreas de 
atuação”, como sugestão da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e alteração pela Relatora através do Parecer. 
Buscava-se evitar que, afastando o termo mais amplo, houvesse problemas interpretativos. 
96 BRASIL, 2008. 
97 BRASIL, 2004. 
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vigente no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
98

 e o interesse político do 

governante que propôs a MP. 

Num primeiro momento, o Parecer rejeitou todas essas alegações, entendendo que 

representariam uma falta de clareza quanto ao objetivo do Programa, que seria uma alternativa 

complementar de estímulo a doações no setor de PD&I. Contudo, devido à grande discussão 

gerada, o Relatório Legislativo Complementar que alterou o Parecer acabou suprimindo o 

Capítulo, justificando que seria de fato necessário realizar debate mais detido sobre a questão. 

Dessa forma, o Capítulo III é distinto em cada um dos Textos: o Texto A foi 

integralmente alterado no Texto B, este cujos artigos foram vetados integralmente pelo 

Presidente da República no Texto C. No Texto B, o Capítulo III era intitulado “Dos benefícios 

fiscais”. Como se percebe, o Texto A evitou instituir benefícios fiscais, o que traria implicações 

para o orçamento público. Isso porque, de acordo com a Nota Pública nº 38/2018 emitida pela 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara de Deputados, o texto da MP 

(Texto A) não implicava em renúncias fiscais, sendo apenas normativo (sem impacto sobre as 

receitas e despesas da União)
99

.  

No entanto, na tramitação na Câmara dos Deputados, foi proposta uma série de emendas 

para incluir benefícios fiscais no PLV nº 31. As sugestões parcialmente acatadas pelo Parecer 

foram as seguintes: Emendas nº 10, 37, 39, 41, 60, 74 e 75. Assim, acatando parcialmente as 

propostas feitas pelos parlamentares, o Parecer acabou instituindo mudanças em artigos de leis 

já vigentes, estabelecendo novas possibilidades que incluíssem doações a fundos patrimoniais. 

Nesse sentido, o artigo 28 no Texto B, que trazia a primeira espécie de benefício fiscal do 

Capítulo, previa a alteração do artigo 13 da Lei nº 9.249/1995, que dispõe sobre a legislação do 

imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), bem como da contribuição social sobre o lucro 

líquido.  

Seriam, por alteração do Texto B, acrescentados dois incisos ao parágrafo 2º do artigo 

13 da Lei nº 9.249/1995, prevendo duas novas possibilidades de dedução em relação à apuração 

da contribuição social sobre o lucro líquido. Seriam elas: (i) limite de dedução de até 1,5% do 

lucro operacional para doações a gestoras de fundo que apoia instituições públicas da Lei nº 

 

 

 

98 Consiste na “interação de todas as instituições, processos e instrumentos necessários para a promoção da 
inovação por meio do desenvolvimento científico e tecnológico”, sendo composto por atores de três pontas: as 
Instituições de Ciência Tecnologia e Inovação (“ICT”), as entidades de gestão pública e as empresas (MCTIC, 
2018, p. 9). 
99 Contudo, observa-se que o Texto A, em seu artigo 13 § 9º, já trazia a referência à Lei Rouanet, a qual foi mantida, 
mas reelaborada no Texto B. 
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10.973/2004 (ICTs), ou às instituições de ensino e pesquisa com criação autorizada por lei 

federal e que preenchem os requisitos previstos nos incisos I e II do caput do artigo 213 da 

CRFB; e (ii) limite de dedução de 2% do lucro operacional da pessoa jurídica para doações a 

gestoras de fundo que apoia instituições públicas relacionadas à educação, à cultura, à saúde, 

ao meio ambiente, entre outros e a entidades civis legalmente constituídas no Brasil, sem fins 

lucrativos e prestadoras de serviços gratuitos aos empregados da pessoa jurídica doadora e aos 

seus respectivos dependentes, ou à comunidade onde atuem. Para esse segundo tipo de dedução, 

outros requisitos de aplicação foram também adicionados no Texto B
100

.  

Essa primeira espécie de benefício fiscal foi fruto do acolhimento parcial das Emendas 

nº 39 (do Deputado Alex Canziani), nº 60 (do Senador Armando Monteiro) e nº 74 (do 

Deputado Domingos Neto). Segundo a justificação dada pelo Deputado Alex Canziani, a adição 

dessa modalidade de benefício buscaria estender aos doadores de fundos patrimoniais que 

apoiem certas causas os mesmos benefícios e incentivos fiscais já aplicáveis aos doadores que 

aportam recursos diretamente nas organizações executoras de projetos, programas ou 

atividades.  

Já a segunda espécie de benefício fiscal vem no artigo 29, que acrescenta dois incisos 

ao artigo 12 da Lei nº 9.250/1995, que trata sobre a legislação do imposto de renda das pessoas 

físicas (IRPF). Tais incisos constituem duas novas modalidades de deduções possíveis, de até 

12% no IRPF, quais sejam: (i) dedução pelas doações a gestoras de fundo patrimonial que 

apoiam instituições públicas da Lei nº 10.973/2004 (ICTs); e (ii) dedução pelas doações a 

gestoras de fundo patrimonial que apoiam instituições públicas relacionadas à educação, à 

ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à assistência 

social, ao desporto, à segurança pública e aos direitos humanos. Tal alteração foi produto das 

Emendas nº 10 (de autoria da Deputada Soraya Santos), nº 37 (do Deputado Alex Canziani) e 

nº 75 (do Deputado Domingos Neto), além de posteriores adequações realizadas pelo Parecer. 

Por fim, o artigo 30 alterou o artigo 22 da Lei nº 9.532/1997, que trata da legislação 

tributária federal. Nessa alteração, foi disposto que a soma das deduções os incisos I, II, III, IX 

e X (os dois últimos acrescentados pelo Texto B) do caput do artigo 12 da Lei nº 9.250/1995 

fica limitada a 6% do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a 

quaisquer dessas deduções. 

 

 

 

100 Faz-se a observação de que esse tema foi objeto também de votação em separado, mediante a apresentação da 
bancada no MDB do DTQ 5 (encaminhado pelo Deputado Delegado Waldir (PSL-GO)).  
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Conforme mencionado anteriormente, o Texto A não concedia nenhum benefício fiscal, 

fora a menção à Lei Rouanet. Apesar disso, na formulação do Texto B, foram acrescentadas 

duas espécies de benefícios: uma relativa ao IRPJ e outra relativa ao IRPF. Como justificativa 

para tamanha mudança, o Parecer ressaltou que (i) benefícios fiscais são mecanismos 

importantes para incentivar doações, sobretudo num contexto em que se introduz uma novidade, 

como é o caso dos fundos patrimoniais; (ii) os benefícios propostos não acarretam impacto 

fiscal, já que não alteram os limites globais de dedução desses dois impostos
101

; e (iii) é preciso 

cautela diante do quadro fiscal agravado. Nesse sentido, viu-se cabível aprovar os benefícios 

fiscais, os quais só passariam a produzir efeitos a partir de 2021, ano de esperada recuperação 

econômica (tal ponto será abordado em detalhes abaixo). 

Por fim, o Capítulo final de todos os Textos (Disposições Finais) é composto por três 

artigos. Em primeiro lugar, o artigo 32 no Texto A corresponde ao artigo 31 nos Textos B e 

C
102

, tendo sofrido apenas ajustes de um Texto a outro. Tal artigo estipula que, aos instrumentos 

de parceria e os termos de execução desses Textos, não se aplicam: (i) Lei nº 8.666/1993, (ii) a 

Lei nº 13.019/2014 e (iii) a Lei nº 9.790/1999. 

Em segundo, o artigo 33 no Texto A, correspondente ao artigo 32 nos Textos B e C, 

inseriu dois incisos no artigo 3º da Lei nº 12.114/2009
103

, a qual cria o Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima (FNMC). Por meio da inserção desses incisos, o Texto B (e C) previu que 

o FNMC pudesse ser composto também por rendimentos auferidos com a aplicação dos 

recursos no fundo e por recursos de outras fontes. Além disso, nota-se que, no texto inicialmente 

concebido pela Câmara dos Deputados, previu-se que, adicionando o §5º ao artigo 5º da Lei nº 

12.114/2009, em caso excepcional, poderão ser aplicados recursos do FNMC para a realização 

de eventos voltados a negociações internacionais sobre mudança do clima, mediante aprovação 

do Comitê Gestor do FNMC.  

Percebe-se que esse tema em pouco está relacionado ao tema de fundos patrimoniais 

desenvolvido em toda a extensão dos Textos. Segundo o Relatório do Parecer da Comissão 

Mista, a inserção desse dispositivo deu-se pela candidatura do Brasil para sediar a COP-25
104

 

em novembro de 2019, dada a escassez de recursos para fazê-lo. Apesar de terem sido mantidos 

 

 

 

101 Isso foi informado no Parecer com respaldo no Informativo de Adequação Financeira e Orçamentária n° 
204/2018, de 20 de novembro de 2018 da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 
Deputados. 
102 Isso porque, no Texto A, havia um artigo a mais no Capítulo III sobre o Programa de Excelência. 
103 BRASIL, 2009. 
104 Mais informações disponíveis em:  <https://unfccc.int/cop25>. 
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os incisos adicionados, o §5º adicionado ao artigo 5º foi suprimido por meio de votação 

separada, devido à apresentação do DTQ 2 pela bancada do PDT (encaminhado pelo Deputado 

André Figueiredo (PDT-CE)).  

Por fim, em conclusão à análise apresentada dos Textos, observa-se o último Artigo dos 

Textos. No Texto A, o artigo 34 apenas previa que a entrada em vigor em sua publicação. Como 

visto, isso ocorreu no dia 11 de setembro de 2018. Contudo, no Texto B, o artigo 33 estabelecia 

dois prazos diferentes para entrada em vigor: enquanto foi estipulado que, no caso dos artigos 

28 a 30 sobre os benefícios fiscais, a entrada em vigor ocorreria apenas um ano após a 

publicação e produziria efeitos apenas pelo prazo de cinco anos a partir de 2021, para os outros 

artigos, o Texto entraria em vigor na data de sua publicação. Como mencionado acima, a ideia 

para a questão dos benefícios fiscais era de limitar o período de sua concessão, de modo que se 

iniciasse num período de esperada recuperação econômica e se extinguisse após do incentivo 

inicial. Contudo, já no Texto C, o trecho relacionado à vigência dos benefícios fiscais foi 

suprimido mediante veto presidencial, que retirou também o Capítulo III sobre esse assunto. 

 

 

3.4. Considerações finais sobre o processo legislativo da Lei dos Fundos Patrimoniais 

 

Esse foi, portanto, todo o percurso legislativo que culminou na Lei dos Fundos 

Patrimoniais. Como visto, foi um processo acelerado, considerando as particularidades 

apontadas na tramitação de um projeto de lei de conversão, que contou com discussões intensas 

que envolveram não só os Poderes Legislativo e Executivo, mas também a sociedade civil. 

Nesse sentido, vale destacar que, a despeito da aceleração de tramitação possibilitada pela MP, 

o tema de fundos patrimoniais não era novidade, pois já vinha sendo debatido no âmbito 

legislativo desde 2012, com a proposição do PL nº 4.643/2012 de autoria da Deputada Bruna 

Furlan (designada – não sem motivo – Relatora no escopo da Comissão Mista da MP nº 

851/2018) e do PLS nº 16/2015 da Senadora Ana Amélia (designada Relatora Revisora no 

escopo da Comissão Mista da MP nº 851/2018). A atuação conjunta entre as parlamentares e a 

sociedade civil por meio do advocacy105 na promoção de debates bem instruídos e pautados em 

experiências concretas impactou fortemente as discussões realizadas não apenas no Congresso, 

como visto no item 3.3 acima, como também fora dele. 

 

 

 

105 ZEPELLINI, 2007. 
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Consequentemente, vê-se que, nos dias que sucederam a edição da Lei dos Fundos 

Patrimoniais, houve uma movimentação por parte da Coalizão: foram entregues cartas abertas 

ao Ministério da Economia e à Receita Federal
106

, com pedido de esclarecimentos em relação 

à tributação federal das gestoras, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria da Cultura
107

 e ao 

Ministério do Turismo
108

, em relação à regulamentação da Lei Rouanet para os fundos 

patrimoniais. 

Assim, os desafios para tornar os mecanismos normatizados pela Lei dos Fundos 

Patrimoniais efetivos ainda continuam, pois, apesar do árduo trabalho de entidades da iniciativa 

privada, ainda falta regulamentação. Nesse sentido, o Capítulo seguinte pretende abordar como, 

na prática, ocorre o processo de concretização e operacionalização para a criação de fundos 

patrimoniais, através do estudo do caso que propulsionou toda a discussão. 

 

  

 

 

 

106 COALIZÃO, 2019a. A Receita Federal não reconhece a aplicabilidade da imunidade de impostos referente às 
instituições sem fins lucrativos de educação, saúde e assistência social para as gestoras de fundos patrimoniais 
apoiadores dessas instituições. Tal entendimento dificulta a criação de uma organização gestora, o que 
consequentemente dificulta a aplicação da Lei nº 13.800/2019 para criação de endowments para apoiar instituições 
ligadas à educação, à saúde e à assistência social. 
107 COALIZÃO, 2019b. 
108 CARTA, 2020. 
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CAPÍTULO 4 | O CASO DO MUSEU NACIONAL 

 

A Lei dos Fundos Patrimoniais veio como um marco regulatório para, entre outros, 

estimular a iniciativa privada a se engajar na promoção de objetivos sociais por meio de 

doações. Acelerada por uma catástrofe nacional — o incêndio do Museu Nacional — a Lei foi 

introduzida no início de 2019 como uma nova forma de promover o investimento em 

instituições necessárias, mas subestimadas, destinadas à educação, à cultura, à inovação e a 

diversas outras finalidades sociais.  

Dessa forma, interessa saber neste trabalho como se desenvolveu o caso que 

propulsionou a edição da MP nº 851/2018 e consequentemente da Lei dos Fundos Patrimoniais: 

o caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Assim, busca-se investigar: (4.1) o que é o Museu 

Nacional e como ele se estrutura, (4.2) como se desenrolou o caso do Museu Nacional após o 

incêndio e (4.3) se foi criado um fundo patrimonial vinculado ao Museu. 

  

4.1. O que é o Museu Nacional? 

 

4.1.1. Natureza jurídica do Museu Nacional 

 

O Museu Nacional foi criado em 6 de junho de 1818, durante o Período Imperial, por 

meio de decreto de D. João VI, com o objetivo de “propagar os conhecimentos e estudos das 

sciencias naturaes no Reino do Brazil, que encerra em si milhares de objectos dignos de 

observação e exame, e que podem ser empregados em beneficio do commercio, da industria e 

das artes” (BRASIL, 1818) [grifo nosso]. Inicialmente, o Museu se localizava em um edifício 

no Campo de Santana, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que fora adquirido pela Coroa de 

seu antigo proprietário (João Rodrigues Pereira de Almeida), sendo deslocado para o Paço de 

São Cristóvão em 1892, situado na Quinta da Boa Vista, na antiga residência da família real 

(REIS et al., 2020, p. 68).   

Conforme a certidão
109

 de tombamento expedida em 14 de outubro de 2020 pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
110

, autarquia federal vinculada 

ao Ministério do Turismo e responsável pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, a 

 

 

 

109 Para o Livro do Tombo Histórico – Volume 1, trata-se da inscrição de número 23; para o Livro do Tombo das 
Belas Artes – Volume 1, trata-se da inscrição de número 51. Ambas as inscrições foram realizadas em 11 de maio 
de 1938, no processo nº 101-T38 (IPHAN, 2020).  
110 Mais informações em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872>.  
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inscrição do edifício do Museu Nacional, situado na Quinta da Boa Vista, consta tanto no Livro 

do Tombo Histórico (Volume 1) quanto no Livro do Tombo das Belas Artes (Volume 1), como 

obra de natureza de arquitetura civil. Nesse sentido, em Verbicaro et al. (2019, p. 6), explica-se 

que: 

[...] o ato de tombar nada mais é que o registro do bem em um dos livros do 
tombo. Principal instrumento de salvaguarda de bens culturais no direito 
brasileiro, está o tombamento previsto, entre outros mecanismos e proteção, 
no bojo da Constituição Federal atual (art. 216, § 1º) [grifo nosso] 

O Decreto-lei nº 25/1937
111

, recepcionado pela CRFB, organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional e regulamenta o tombamento. Segundo seu artigo 1º: 

Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. [grifo nosso] 

Dessa forma, o Museu Nacional é tombado em nível federal não só conforme sua 

inscrição no Livro do Tombo Histórico, que contém bens culturais em função de seu valor 

histórico, como também no Livro do Tombo de Belas Artes, que contém bens culturais em 

função do valor artístico de caráter não utilitário
112

.  

Além disso, a certidão do IPHAN atesta também a qualidade do Museu Nacional como 

um bem público de domínio da União (serventia do Ministério da Educação), o que é reforçado 

pelo fato de que o tombamento do edifício do Museu se realizou ex officio113
. Como visto desde 

o momento de sua criação, o Museu Nacional tem afetação (ou destinação) relacionada a 

finalidades públicas específicas. Conforme o Regimento interno do Museu Nacional, o Museu 

tem como finalidades (artigo 2º):  

a – realizar pesquisas e estudos de natureza básica e aplicada relacionados com 
as Ciências Naturais e Antropológicas; 
b – participar do ensino em nível superior [...]; 
c – coligir, classificar e conservar material que interesse à pesquisa e ao estudo 
das Ciências Naturais e Antropológicas; 

 

 

 

111 BRASIL, 1937b.  
112 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608>.  
113 “Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício, por 
ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a 
quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos” (BRASIL, 
1937b) 
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d – divulgar conhecimento de Ciências Naturais e Antropológicas, por todos 
os meios ao seu alcance, inclusive exposições públicas, bem como os 
resultados de estudos que tiver realizado. 

Ou seja, ainda que localizado no Estado do Rio de Janeiro, trata-se de um bem público 

de domínio da União, cuja função pública é de promover pesquisa, ensino, conservação e 

divulgação de conhecimento na área das Ciências Naturais e Antropológicas. É, portanto, um 

bem de uso especial (DI PIETRO, 2018, p. 922), conforme definido no artigo 99, II do Código 

Civil, pois é um bem utilizado pela própria Administração pública para desenvolver atividades 

em benefício da população. 

Portanto, porque o Museu Nacional é um bem público
114

 protegido pelo tombamento
115

, 

aplica-se a ele não só o regime jurídico particular a bens públicos como também o regime 

jurídico de proteção de patrimônio cultural.  

 

4.1.2. Estrutura e gestão do Museu Nacional 

 

Após entender a natureza e regimes jurídicos aplicáveis ao Museu Nacional enquanto 

bem público, falta compreender a forma como ele se estrutura e como é gerenciado, dando foco 

especial aos seguintes pontos: (i) quem administra o Museu Nacional e (ii) qual sua a fonte de 

custeio. 

Em relação ao primeiro tópico, vê-se que, ao longo de seus mais de 200 anos de 

existência, o Museu Nacional passou por uma série de reorganizações e reestruturações. A 

primeira vez em que a estrutura do Museu foi organizada foi através do Decreto nº 123/1842
116

. 

Nessa organização, o Museu foi posicionado como órgão do Ministério e Secretaria de Estado 

dos Negócios do Império
117

, além de ser organizado em quatro seções: (i) Zoologia, (ii) 

Botânica, (iii) Mineralogia e Geologia e (iv) Arqueologia, cada qual contava com um diretor, 

 

 

 

114 Enquanto proprietária do bem, a União tem uma obrigação propter rem, a qual “recai sobre uma pessoa, por 
força de determinado direito real. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do domínio ou de 
detentor de determinada coisa” (GONÇALVES, 2017, p. 22).  
115 A “responsabilidade da União Federal pela execução e custeio das obras de conservação e restauração de imóvel 
tombado no interesse do patrimônio histórico nacional, sobretudo quando proprietária do bem” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal, 2018, p. 4). 
116 BRASIL, 1842.  
117 O Decreto nº 123/1842 menciona que o Regulamento se deu para execução ao disposto no artigo 2º, parágrafo 
13º da Lei nº 164/1840, que fixa a despesa e orça a receita para o exercício 1841-1842. No artigo 2º dessa Lei, foi 
estabelecido o orçamento do Ministério e da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, sendo que o Museu 
Nacional está entre os objetos de despesa (BRASIL, 1840). 
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um adjunto e um supranumerário
118

. Em conjunto, os Diretores formavam o Conselho de 

Administração do Museu, sendo que seu Presidente era escolhido pelo Governo imperial. Além 

desses membros, o Museu contava com um Secretário, seu adjunto (artigo 9º do Regulamento 

do Museu Nacional de 1842) e seu tesoureiro (artigo 12), um porteiro, um guarda e um 

preparador (artigo 10).  

Ainda no Período Imperial, houve duas reorganizações do Museu: a primeira 

reorganização ocorreu em 1876 (Decreto nº 6.116/1876
119

), a qual condensou a estrutura 

museológica em três seções; e a segunda reorganização ocorreu em 1888 (Decreto nº 

9.942/1888
120

), que novamente redividiu o Museu em quatro seções, além de subordiná-lo ao 

“Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas”. 

Já durante o Período Republicano, o Museu Nacional passou a ter seu primeiro 

regulamento através do Decreto nº 379-A/1890
121

. Pouco depois, foi instituído o segundo 

regulamento, por meio do Decreto nº 3.211/1899
122

. Em 1910, o Museu teve sua terceira 

reorganização (por meio do Decreto n. 7.862/1910
123

), que reorganizou as disciplinas e as 

categorias de pessoal (atualizando seus vencimentos). Seguem-se dois novos regulamentos: o 

terceiro regulamento (pelo Decreto nº 9.211/1911
124

) e o quarto regulamento (pelo Decreto nº 

11.896/1916
125

), separadamente e de sua forma, cada um reorganizou as seções do Museu e 

seus laboratórios, dando-lhes suas atribuições. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, o Museu passa a fazer parte do Ministério da 

Educação e da Saúde
126

 (Decreto nº 19.801/1931
127

), continuando sob o guarda-chuva desse 

Ministério também após a instituição do primeiro Regimento do Museu, com o Decreto nº 

6.746/1941
128

.  

 

 

 

118 Segundo o artigo 2º do Regulamento nº 123/1842, supranumerário era o indivíduo admitido como praticante 
que, após a prova conveniente, tornava-se supranumerário no Museu Nacional. 
119 BRASIL, 1876.  
120 BRASIL, 1888. 
121 BRASIL, 1890. 
122 BRASIL, 1899. 
123 BRASIL, 1910. 
124 BRASIL, 1911. 
125 BRASIL, 1916. 
126 Atualmente, a área da saúde goza de autonomia, de modo que se constitui como Ministério apartado desde a 
Lei nº 1.920/1953, a qual rebatizou o antigo Ministério da Educação e Saúde, dando-lhe o nome de Ministério da 
Educação e da Cultura (artigo 2º). Apenas em 1985 (com o Decreto nº 91.144/1985), foi criado um Ministério que 
segregou a pauta da Cultura daquela de Educação. Em 1992, o Ministério foi nomeado Ministério da Educação e 
do Desporto e, apenas a partir de 1995, a instituição passou a ser responsável somente pela pauta da educação.  
127 BRASIL, 1931. 
128 BRASIL, 1941.  
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Em 1946, por meio do Decreto-lei nº 8.689/1946
129

, o Museu passa a fazer parte da 

estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na época ainda chamada de 

Universidade do Brasil. Segundo REIS et al. (2020, p. 74): 

a partir da incorporação do Museu à Universidade do Brasil, atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, os regimentos passaram a ter um 
caráter cada vez mais próximo de um regimento interno de uma unidade 
acadêmica universitária, diminuindo, em certos aspectos, o caráter museal do 
Museu Nacional. [grifo nosso] 

Nota-se que, segundo o Decreto-lei nº 8.689/1946, “Art. 2º. [...] Parágrafo único. A 

incorporação compreende o pessoal e os bens móveis e imóveis pertencentes ao Museu.” [grifo 

nosso]. Isso significa que, ainda que o Museu Nacional em si continue sob domínio da União, 

seus bens móveis e imóveis foram incorporados à UFRJ
130

. Tal incorporação se confere, por 

exemplo, pelo termo de transferência do Horto Botânico do Museu Nacional da União à UFRJ 

(registro nº 2 na matrícula nº 118.250)
131

.  

Portanto, antes de abordar os regimentos do Museu atualizados após a incorporação do 

Museu à UFRJ, é necessário entender qual a natureza jurídica e a estruturação da própria 

Universidade. A UFRJ, pessoa de direito público, é uma autarquia federal (i) criada em 7 de 

setembro de 1920 pelo Decreto nº 14.343/1920
132

, (ii) reorganizada pela Lei nº 452/1937
133

 

(com o nome de Universidade do Brasil), (iii) à qual foi dada autonomia pelo Decreto-Lei nº 

8.393/1945
134

, e (iv) à qual foi dado o nome de Universidade Federal do Rio de Janeiro pela 

Lei nº 4.831/1965
135

. Atualmente, a UFRJ está organizada pelo Plano de Reestruturação que 

foi aprovado por meio do Decreto nº 60.455-A/1967
136

, sendo constituída como uma autarquia 

de natureza especial e dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de 

gestão financeira e patrimonial (artigo 1º do Plano de Reestruturação). 

 

 

 

129 BRASIL, 1946. 
130 Segundo MEDUAR (2018, p. 246), “Quanto às entidades da Administração indireta, todas são dotadas de 
patrimônio próprio, segundo rezam os incisos do art. 5º do Dec.-Lei nº 200/67, que as caracteriza. Os bens das 
autarquias, pessoas jurídicas públicas, são bens públicos, informados pelos mesmos preceitos aplicáveis aos bens 
pertencentes à Administração direta”. Ou seja, mesmo que esses bens deixem se fazer parte do patrimônio da 
União passando à UFRJ, eles não deixam de ser bens públicos. 
131 GERÊNCIA REGIONAL DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO RIO DE JANEIRO, 2004. 
132 BRASIL, 1920. 
133 BRASIL, 1937a. 
134 BRASIL, 1945. 
135 BRASIL, 1965. 
136 BRASIL, 1967. 
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 Segundo o Estatuto da UFRJ, aprovado por meio do Decreto nº 52.292/1963
137

, a 

Universidade se organiza em três níveis: (i) Infraestrutura, cujos órgãos são de execução de 

ensino, pesquisa, extensão e órgãos suplementares de natureza técnica, científica e cultural; (ii) 

Estrutura Média, composta por Centros, pelo Fórum de Ciência e Cultura, pelo Complexo 

Hospitalar da UFRJ e pelo Complexo de Formação de Professores da UFRJ; e (iii) Estrutura 

Superior, composta pelos órgãos de jurisdição de deliberação, direção, coordenação e 

assessoramento da Universidade.  

 Por meio da Resolução nº 5/2018
138

, o Conselho Universitário (CONSUNI), órgão 

deliberativo máximo da Estrutura Superior, aprovou alteração no Estatuto da UFRJ de modo a 

instituir o Fórum de Ciência e Cultura (FCC), na categoria de Centro Universitário
139

 dentro da 

Estrutura Média da UFRJ. O FCC seria composto pelos seguintes Órgãos Suplementares: 

Museu Nacional; Colégio Brasileiro de Altos Estudos; Editora UFRJ; Sistema de Bibliotecas e 

Informação; Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia; Universidade da 

Cidadania; Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural; e Núcleo de Rádio e TV.  

 Desse modo, estruturalmente
140

, o Museu Nacional é um Órgão Suplementar do FCC, 

este que é Centro Universitário que faz parte da Estrutura Média da UFRJ. O Conselho Diretor 

do FCC, órgão competente para coordenar as atividades do FCC, é composto por vários 

membros, entre os quais estão o Reitor (artigos 56 e 57, I do Estatuto da UFRJ) e o Diretor do 

Museu Nacional (artigo 57, IV do mesmo Estatuto). De acordo com a alteração feita pela 

Resolução nº 5/2018 do CONSUNI, os órgãos do FCC terão seu funcionamento e sua 

organização estabelecidos em Regimentos próprios, aprovados pelo CONSUNI e pelo 

Conselho Diretor
141

 (artigo 58 do Estatuto da UFRJ).  

 

 

 

137 BRASIL, 1963. 
138 CONSELHO UNIVERSITÁRIO, 2018. 
139 Segundo o artigo 17 § 1º do Estatuto da UFRJ: “§ 1º Um Centro Universitário constitui-se de Unidades 
Universitárias e Órgãos Suplementares, cujos objetivos de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços 
abranjam setores afins de conhecimento.”. 
140 Ou seja, além de haver o bem público chamado Museu Nacional, há o Órgão Suplementar do FCC, parte da 
Estrutura Média da UFRJ, que também é chamado de Museu Nacional; este responsável pela gestão do bem 
público. Portanto, faz-se a ressalva de que, ao passo que, no item 4.1.1, o termo Museu Nacional se refere ao bem 
público, ao longo de todo o item 4.1.2, o mesmo termo é utilizado para tratar da administração.  
141 Segundo o artigo 57 do Estatuto da UFRJ: “Art. 57. O Conselho Diretor, órgão de coordenação das atividades 
do Fórum de Ciência e Cultura, compõe-se dos seguintes membros: I – Reitor ou Vice-Reitor, nos termos do Art. 
56, deste Estatuto; II – Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura; III – Decanos dos demais Centros 
Universitários e órgãos integrantes da Estrutura Média; IV – Diretor do Museu Nacional; V – Diretor do Colégio 
Brasileiro de Altos Estudos; VI – Diretor da Editora UFRJ; VII – Coordenador do Sistema de Bibliotecas e 
Informação; VIII – Diretor da Casa da Ciência; IX – Diretor da Universidade da Cidadania; X – Diretor do Sistema 
de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural; XI – Diretor do Núcleo de Rádio e TV; XII – representantes do Corpo 
Docente localizados no FCC ou seus Órgãos Suplementares; XIII – representantes do Corpo Discente da UFRJ; 
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 Segundo o Regimento Geral da UFRJ
142

, que disciplina as atividades gerais dos órgãos 

da Universidade nos planos pedagógico e administrativo (artigo 1º), o FCC possui as seguintes 

finalidades (artigo 12): (i) promover o debate e a síntese de estudos referentes ao progresso dos 

vários setores do conhecimento e a problemas brasileiros; (ii) promover a difusão científica e 

cultural; (iii) promover a preservação e a expansão do patrimônio histórico, cultural, artístico 

e da natureza brasileira. Além disso, segundo o parágrafo único desse artigo 12, o Museu 

Nacional, como órgão integrante do FCC, também promove a pesquisa e o ensino. 

 Além disso, conforme o artigo 24 do Regimento Geral da UFRJ, o Museu Nacional, no 

âmbito das Ciências Naturais e Antropológicas, tem como objetivos ministrar cursos e 

atividades, promover a pesquisa básica e aplicada e colecionar, classificar e conservar material 

representativo da cultura primitiva brasileira e de espécimes pertinentes às ciências naturais. 

 Já o Regimento do FCC
143

, aprovado pelo CONSUNI em 16 de novembro de 1972, 

conforme Boletim nº 46, dispõe que o Museu Nacional, como instituição nacional incorporada 

à Universidade, possui sua estrutura técnica e administrativa definida por Regimento próprio, 

aprovado pelo CONSUNI (artigo 6º do Regimento do FCC).  

Além disso, o Regimento do FCC também garante ao FCC o exercício da gestão direta 

das dotações que lhe foram destinadas no escopo do orçamento da UFRJ (artigo 30 do 

Regimento do FCC). Nesse sentido, são os seguintes os recursos financeiros que poderão ser 

destinados e utilizados pelo FCC (artigo 31 do Regimento do FCC): (i) dotação no orçamento 

da UFRJ; (ii) créditos e fundos especiais; (iii) parte de recursos oriundos de prestação de 

serviços; (iv) dotações concedidas por entidades públicas; (v) empréstimos contraídos pela 

UFRJ em favor do FCC; (vi) subsídios e fundos constituídos por entidades privadas; e (vii) 

subsídios e empréstimos concedidos por fundação constituída pela UFRJ.  

 Por fim, os Regimentos internos do Museu Nacional redigidos após a incorporação à 

UFRJ tratam sobre a organização do Museu enquanto parte da estrutura universitária. O 

Regimento interno de 1958 (“Regimento de 1958”)
144

, em seu Título I, trata das finalidades do 

Museu, colocando-o como órgão autônomo de realização no âmbito das ciências naturais e 

antropológicas (artigo 1º § único) incorporado à UFRJ, caracterizada como dependente do 

 

 

 

XIV – representantes do Corpo Técnico-Administrativo do FCC ou seus Órgãos Suplementares; XV – 1 (um) 
representante dos Antigos Alunos da UFRJ; e XVI – 1 (um) representante de organizações públicas ou privadas, 
convidado pelo Reitor.” [grifo nosso]. 
142 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 1970. 
143 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 1972. 
144 MUSEU NACIONAL, 1958. 
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Ministério da Educação e Cultura (artigo 1º, caput). Apesar de também dispor dos fins da 

instituição em seu Título I, o Regimento interno de 1971 (“Regimento de 1971”)
 145

, que está 

atualmente vigente, já descreve o Museu em função de seu posicionamento dentro da estrutura 

da UFRJ, isto é, como integrante do FCC. Segundo ambos os regimentos, as finalidades do 

Museu são de ensino, pesquisa e classificação e conservação de material no campo das Ciências 

Naturais e Antropológicas (como já dispõe o Regimento Geral da UFRJ). 

Na comparação da estrutura de cada um dos Regimentos
146

, é possível identificar que, 

apesar de ter havido um deslocamento na posição de certos tópicos, várias estruturas se 

mantiveram
147

. Contudo, algumas diferenças são notórias. Em primeiro, houve a supressão do 

Título VI - Do patrimônio, recursos e regime financeiro do Regimento de 1958, que dispunha 

sobre quais bens constituíam patrimônio do Museu
148

, além de dispor que:  

Art. 108 - O orçamento da receita e da despesa do Museu Nacional, cuja 
proposta o Diretor da instituição submeterá ao Reitor, obedecerá aos 
princípios da anualidade, unicidade e universalidade. 
Art. 109 - No decorrer do exercício financeiro, o Diretor do Museu Nacional 
poderá pedir a abertura de créditos adicionais que atendam a necessidades 
comprovadas dos serviços da instituição. [grifo nosso] 

Como se verá adiante, na vigência do Regimento de 1971, o FCC receberá uma cota do 

orçamento da Administração superior, podendo dispor dele da forma como melhor estabelecer. 

Ou seja, no Regimento ora vigente, o Museu Nacional terá uma relação mais indireta com a 

Administração superior quando comparada à questão orçamentária no Regimento de 1958. 

Um outro ponto em que há mudança de um Regimento interno para o outro é a criação 

do Serviço de Museologia
149

. Segundo REIS et al. (2020), a Seção de Museologia (SEMU), 

 

 

 

145 MUSEU NACIONAL, 1971. 
146 Vide: Quadro comparativo das estruturas dos Regimentos de 1958 e 1971 do Museu Nacional. Fonte: 
elaboração própria. Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/1_XA5SnomUah4io-
8BAKNIYPX7q38uBa_/edit?usp=sharing&ouid=111140584499901203671&rtpof=true&sd=true>. 
147 Exemplo: Título V do Regimento de 1958 organiza-se em: (i) Capítulo I - Das pesquisas e trabalhos científicos 
e educacionais; (ii) Capítulo II - Das exposições; (iii) Capítulo III - Dos cursos, estágios e palestras culturais e 
educacionais; (iv) Capítulo IV - Das publicações; (v) Capítulo V - Das excursões. Similarmente, os Capítulos I a 
VIII do Título II do Regimento de 1971 são: (i) Capítulo I - Da pesquisa; (ii) Capítulo II - Do ensino; (iii) Capítulo 
III - Das exposições; (iv) Capítulo IV - Das publicações; (v) Capítulo V - Das excursões; (vi) Capítulo VI - Dos 
estágios; (vii) Capítulo VI - Das colações; (viii) Capítulo VIII - Do círculo de palestras. 
148 A saber: “a) os bens reincorporados à instituição e, como tais, incorporados ao patrimônio da Universidade do 
Brasil; b) os bens que a instituição adquirir por atos a título gratuito ou a título oneroso; c) as rendas patrimoniais 
próprias da instituição; d) os fundos especiais criados para a instituição” (artigo 105 do Regimento de 1958). 
149 Segundo o artigo 91 (no Capítulo XI do Título II do Regimento de 1971), o Serviço de Museologia “é órgão 
com a finalidade precípua de executar e manter as exposições permanentes, temporárias e volantes do Museu 
Nacional, no âmbito das Ciências Naturais e Antropológicas, bem como participar do planejamento das mesmas 
[...]”. 
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conjuntamente com a Seção de Assistência ao Ensino (SAE) (convertida da antiga Divisão de 

Educação, no Regimento de 1958), são as únicas seções que “claramente congregam corpo 

técnico dedicado às atividades museais. Os demais elementos, próprios de um museu, 

apresentam uma redação genérica” (2020, p. 75). Tal questão é relevante, pois tem sido 

destacada a necessidade de se promover uma sintonia
150

 entre as estruturas museal, acadêmica 

e administrativa, de modo que o museu universitário possa cumprir seu papel como tal. 

Nesse sentido, muito tem se discutido a respeito da necessidade de repensar 

(novamente) a estrutura do Museu Nacional, o que ficou ainda mais latente após o incêndio de 

2018. Conforme o segundo ponto da ata da Sessão Ordinária do Conselho Diretor do FCC, 

realizada em 6 de agosto de 2019 (“Ata SOCD 08/2019”), o atual diretor do Museu, o Professor 

Alexander Kellner, solicitou que o Museu não fosse mais um Órgão Suplementar do FCC. 

Conforme exposto na Ata SOCD 08/2019: 

[...] trata-se de um pleito antigo, em função da invisibilidade do MN perante a 
UFRJ como um todo, que o mesmo já foi aprovado na congregação e que uma 
proposta será encaminhada ao CONSUNI para a apreciação do Museu entrar 
na estrutura média da universidade, sendo que será analisado o melhor 
modelo de se fazer isso. [grifo nosso] (Fórum de Ciência e Cultura, 2019, p. 
12, linhas 29 a 34) 

Além da retirada do Museu de sob o guarda-chuva do FCC, outra pauta bastante 

importante, como suscitada na mesma ata e em REIS et al. (2020), é a elaboração de um novo 

regimento interno do Museu Nacional, já que o regimento vigente tem mais de 50 anos de 

existência e está desatualizado em relação ao atendimento de necessidades hodiernas do Museu. 

A ideia abordada seria de retirar apenas o Museu Nacional da estrutura do FCC, sendo que o 

Museu passaria a ter o mesmo status que o Fórum (como foi apontado na Ata SOCD 08/2019, 

o Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural (SIMAP) continuaria ainda sob a direção 

do Fórum).  

Apesar de a questão da saída do Museu Nacional do FCC ter sido aprovada pelo 

Conselho Diretor nos termos da Ata SOCD 08/2019, a mudança não foi aprovada pela 

Comissão de Legislação e Normas do CONSUNI, o qual ficou encarregado de deliberar sobre 

essa questão, pois, como órgão máximo da Estrutura Superior da UFRJ, tem competência para 

tratar de questões que impactem na Estrutura Média e, por conseguinte, no Estatuto da UFRJ. 

 

 

 

150 Em REIS et al. (2020), foi pontuado, entre outros, que, a despeito da alta qualificação da maioria do corpo 
técnico museal, há limitação de sua representatividade no corpo deliberativo de cada Departamento e de sua 
atuação na curadoria e gerenciamento de acervos. 
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Contudo, como relatado no Item 3 da Ata da Sessão Ordinária do Conselho Diretor do FCC, 

realizada em 8 de junho de 2021 (“Ata SOCD 06/2021”), o CONSUNI não aprovou o novo 

Regimento do FCC (que refletia as mudanças organizacionais do Museu Nacional em relação 

à saída do Fórum), sob a justificativa (entre outras) de que o Museu Nacional ainda não teria se 

constituído como órgão da Estrutura Média, o que impactaria o Regimento do FCC, por 

exemplo, em relação à necessidade de o Conselho Diretor ser composto em 70% por 

docentes
151

.  

Assim, apesar de o Conselho Diretor do FCC ter decidido positivamente pelo 

deslocamento do Museu Nacional à Estrutura Média em 2019, as dificuldades da concretização 

desse projeto levaram à desistência. Conforme descrito na Ata da Sessão Ordinária do Conselho 

Diretor do FCC (“Ata SOCD 07/2021”), realizada em 6 de julho de 2021, foi comunicado que:  

[...] logo após a tragédia do incêndio foi solicitado ao Reitor Roberto Leher, 
no final de sua gestão, que fosse efetivada a saída do MN do FCC, numa 
perspectiva de entrar para a estrutura média, o que foi aprovado no âmbito do 
FCC. Entretanto diante da complexidade do atual governo, diante de tantas 
adversidades enfrentadas pela atual Reitoria, o Prof. Alexander Kellner não 
vê na atualidade condições políticas e efetivas para dar encaminhamento à 
questão solicitada pelo Museu Nacional, ao mesmo tempo que enxerga na 
gestão da Prof. Tatiana Roque que as coisas podem ser diferentes para o MN 
dentro do FCC e agradece por isso. Nesse sentido informou que sua colocação, 
ao contrário do que fora aprovado anteriormente, vai no sentido de que o MN 
permaneça no FCC, sempre deixando claro que no futuro possa migrar para 
a estrutura média. [grifo nosso] (2021, p. 3, linhas 4 a 14). 

Nesse sentido, a despeito de a mudança organizacional do Museu ter saído de pauta por 

enquanto
152

, sinalizou-se na Ata SOCD 07/2021 que o tema deverá voltar a ser debatido, uma 

 

 

 

151 Segundo o artigo 56 da Lei nº 9.394/1996 (“Lei de Diretrizes e Bases”), “Art. 56. As instituições públicas de 
educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados 
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Parágrafo único. Em 
qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, 
inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de 
dirigentes.” [grifo nosso]. A linguagem desse dispositivo foi reproduzida no artigo 15, parágrafo único, do Estatuto 
da UFRJ que dispõe: “Os órgãos colegiados, da Estrutura Superior, dos Centros e das Unidades Universitárias, 
deverão obedecer ao princípio da gestão democrática, com representação docente de no mínimo 70% (setenta por 
cento) e a garantia de participação de discentes, técnico-administrativos, antigos alunos e membros da comunidade 
externa, como previsto na legislação vigente.” [grifo nosso]. Dessa forma, a preocupação esboçada em relação à 
porcentagem de docentes se traduz pelo fato de que, para que fosse possível a saída do Museu da estrutura do FCC, 
seria preciso, no caso de saída do Museu do FCC, que a porcentagem de docentes estabelecida no Estatuto da 
UFRJ e na Lei de Diretrizes e Bases fosse respeitada tanto no Conselho Diretor do FCC quanto no órgão 
deliberativo do Museu Nacional. 
152 Note-se que essa não foi a primeira vez em tempos recentes que se discutiu o deslocamento organizacional do 
Museu Nacional. À época do incêndio de 2018, a gestão do Presidente Michel Temer havia discutido a 
possibilidade da retirada no Museu da estrutura da UFRJ, decidindo-se, porém, em apenas tomar medidas 
emergenciais para reparo do Museu. Vide: NOTA, 2021. GAMBA; FERNANDES, 2018. TEMER, 2018.  
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vez que não só existe a concordância do próprio FCC, como também é sustentado
153

 que tal 

alteração seria um caminho para o melhor cumprimento do propósito do museu universitário. 

Já em relação à fonte de custeio do Museu Nacional, observa-se que a UFRJ é a 

responsável por realizar as contratações a favor do Museu Nacional, uma vez que é a entidade 

que possui personalidade jurídica para tanto. Nesse sentido, não só é a UFRJ quem recebe as 

dotações orçamentárias via Ministério da Educação (MEC)
154

, mas também quem poderá 

realizar licitações e contratações de terceiros para, entre outros, restaurar as edificações do 

Museu Nacional. 

Contudo, na prática, como a UFRJ é composta por diversas unidades organizadas em 

conjuntos que se reportam a uma estrutura principal, os recursos recebidos e destinados por 

cada Centro Universitário poderão ser utilizados da forma como for decidida pelo próprio 

Centro, desde que este execute seu orçamento em conformidade com as normas contábeis e 

administrativas da Universidade e preste contas de sua gestão financeira ao seu órgão de 

controle (conforme artigo 126 do Estatuto da UFRJ). Assim, segundo os artigos 123 e 124 do 

Estatuto da UFRJ: 

Art. 123. A Administração superior colocará a disposição de cada Centro 
Universitário, Unidade Universitária e Órgão Suplementar, em cotas, os 
recursos correspondentes ao seu orçamento, em contas correntes de 
movimento próprio.  
Art. 124. O Centro Universitário exerce a gestão direta das dotações que lhe 
forem destinadas no orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
bem como dos recursos adicionais. [grifo nosso] 

Por sua vez, o artigo 30 do Regimento do FCC replica a inteligência do artigo 124 do 

Estatuto da UFRJ, de modo que reafirma a gestão direta que o FCC faz dos recursos do 

orçamento da UFRJ destinados para si. Além disso, em cumprimento ao exigido pelos artigos 

126 e 127 do Estatuto da UFRJ, o artigo 34 do Regimento do FCC estabelece que:  

Art. 34 — Anualmente, até 31 de janeiro, o Presidente do Forum encaminhará 
à Reitoria a prestação de contas do seu movimento econômico e financeiro 
abrangendo: 

1 — balanço patrimonial; 
 

 

 

153 REIS et al., 2020, pp. 84-97. 
154 O orçamento anual da União é aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) (artigo 165, III, §§ 2º e 
5º da CRFB). Despesas obrigatórias, como o pagamento da dívida pública, do salário dos servidores públicos, da 
aposentadoria, entre outras, devem necessariamente ser contempladas no orçamento anual; enquanto as despesas 
discricionárias, como pagamento de bolsas acadêmicas ou gastos de obras em universidades, podem sofrer cortes 
(CARTILHA, 2016). Para determinar a distribuição de recursos entre as universidades federais, o MEC utiliza a 
Matriz Andifes (Matriz de Alocação de Recursos para as Instituições Federais de Ensino Superior) (ANDIFES, 
1994). 
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2 — balanço financeiro; 
3 — quadros demonstrativos da execução orçamentária. 

 Ainda que os Órgãos Suplementares do FCC estejam sob o guarda-chuva do Fórum para 

recepção de recursos, o Estatuto da UFRJ prevê a possibilidade desses Órgãos Suplementares 

proporem uma nova remessa de recursos em relação ao orçamento da UFRJ: trata-se da 

possibilidade de abertura de crédito nas categorias especial ou suplementar, caso haja 

necessidade do serviço, por parte do Órgão Suplementar: 

Art. 121. No decorrer do exercício financeiro poderão ser abertos créditos 
adicionais de 2 (duas) categorias, especial e suplementar, quando o exigirem 
as necessidades do serviço, mediante proposta do órgão interessado 
submetida ao Conselho Superior de Coordenação Executiva e subseqüente 
autorização do Conselho de Curadores.  
§ 1º A proposta originária de unidade ou de órgão suplementar será 
previamente apreciada pelo Conselho de Coordenação do respectivo Centro 
Universitário. [grifo nosso] 

Ou seja, ainda que o orçamento destinado ao Museu Nacional seja controlado pelo FCC, 

existe a possibilidade de, em necessidade de serviço, o Museu apresentar proposta de abertura 

de crédito especial ou suplementar (que será apreciada pelo Conselho Diretor do FCC para, em 

seguida, ser avaliada por órgãos da Estrutura Superior da UFRJ).  

Tendo em vista todo o panorama traçado quanto à estruturação
155

 do Museu Nacional 

e, em conjunto, da UFRJ, observa-se que, ainda que o Museu seja um Órgão Suplementar de 

Centro Universitário (FCC) que compõe a Estrutura Média da UFRJ, existe muita discussão 

tanto em relação à estruturação interna do Museu Nacional — o que é evidenciado pela 

quantidade de regulamentos, regimentos e reorganizações por que o Museu passou — quanto 

em relação ao posicionamento do Museu nos órgãos da estrutura universitária — o que foi 

descrito acima quanto às discussões do Conselho Diretor do FCC. Apesar dessas questões de 

estruturação e gestão, viu-se que parte da fonte de custeio do Museu advém das dotações 

orçamentárias destinadas à UFRJ, repassadas ao FCC e enviadas ao Museu Nacional. 

 

 

 

 

 

155 Para facilitar a compreensão das várias alterações, todos os Regimentos e Regulamentos do Museu Nacional 
(enquanto administração, conforme utilizado ao longo deste item 4.1.2) foram esquematizados na Tabela 4 abaixo. 
Disponível em: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_HzAY0LVpYrJ0gpYW5jeJx2AwcdPxk11PCP-
q6n8yo0/edit?usp=sharing >.  
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Tabela 4 – Estruturação do Museu Nacional ao longo do tempo 

# Período Ano Instrumento Propósito do 
instrumento 

Subordinado a outra 
estrutura 

1 Colonial (D. João 
VI) 1818 Decreto de 

06/06/1818 
Criação do 

Museu - 

2 Imperial (D. Pedro 
II) 1842 Decreto nº 123 de 

03/02/1842 
Primeira 

organização - 

3 Imperial (D. Pedro 
II) 1876 Decreto nº 6.116 

de 09/02/1876 
Primeira 

reorganização 

Ministerio dos Negocios 
da Agricultura, 

Commercio e Obras 
Publicas 

4 Imperial (D. Pedro 
II) 1888 Decreto nº 9.942 

de 25/04/1888 
Segunda 

reorganização 

Ministerio dos Negocios 
da Agricultura, 

Commercio e Obras 
Publicas 

5 

República da 
Espada (Marechal 

Deodoro da 
Fonseca) 

1890 Decreto nº 379-A 
de 8/05/1890 

Primeiro 
regulamento 

Ministerio Estado dos 
Negocios da Agricultura, 

Commercio e Obras 
Publicas 

6 
República 

Oligárquica 
(Campos Sales) 

1899 Decreto nº 3.211 
de 11/02/1899 

Segundo 
regulamento 

Ministério de Estado da 
Justiça e Negocios 

Interiores 

7 
República 

Oligárquica (Nilo 
Peçanha) 

1910 Decreto nº 7.862 
de 09/02/1910 

Terceira 
reorganização 

Ministerio da Agricultura, 
Industria e Commercio 

8 

República 
Oligárquica 
(Hermes da 

Fonseca) 

1911 Decreto nº 9.211 
de 15/12/1911 

Terceiro 
regulamento 

Ministério do Estado da 
Agricultura, Industria e 

Commercio 

9 
República 

Oligárquica 
(Venceslau Brás) 

1916 Decreto nº 11.896 
de 14/01/1916 

Quarto 
regulamento 

Ministerio da Agricultura, 
Industria e Commercio 

10 Governo Provisório 
(Getúlio Vargas) 1931 Decreto nº 19.801 

de 27/03/1931 
Quinto 

regulamento 
Ministério da Educação e 

Saúde Pública 

11 Estado Novo (Era 
Vargas) 1941 Decreto nº 6.746, 

de 23/01/1941 
Primeiro 

regimento 
Ministério da Educação e 

Saúde 

12 Intervalo 
(Washington Luís) 1946 

Decreto-lei nº 
8.689 de 

16/01/1946 

Incorporação à 
Universidade 

do Brasil 
UFRJ 

13 

Período 
Democrático 

(Juscelino 
Kubistchek) 

1958 
Publicação do 

Museu Nacional, 
série C nº 1 

Segundo 
regimento UFRJ 

14 Ditadura Militar 
(Emílio Médici) 1971 

Separata do 
Boletim nº 32 de 

12/08/1971 

Terceiro 
regimento UFRJ 

Fonte: elaboração própria. Disponível em: 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_HzAY0LVpYrJ0gpYW5jeJx2AwcdPxk11PCP-
q6n8yo0/edit?usp=sharing>. 
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4.2. Ações ligadas à recuperação do Museu Nacional 

 

 O incêndio do Museu Nacional teve grandes repercussões na mídia, sendo noticiado não 

só no país como também internacionalmente. Diante de tamanha repercussão e impacto, houve 

movimentação tanto do Governo como da comunidade civil. Passa-se a descrever as frentes de 

recuperação do Museu Nacional. 

 

4.2.1. O papel da UFRJ 

 

Tendo em mente a estrutura a que o Museu Nacional pertence e o fluxo que os recursos 

seguem até desaguarem no Museu Nacional, é possível, então, entender como funcionam os 

contratos celebrados pela UFRJ relacionados às ações tomadas quanto ao incêndio do Museu 

Nacional. Para tanto, este trabalho se baseou em buscas realizadas no sítio eletrônico da Pró-

Reitoria de Gestão e Governança (PR6)
156

 da UFRJ e no sítio eletrônico do DOU. Em relação 

à PR6, foram feitas quatro buscas.  

A primeira busca foi livre (na busca geral) e utilizou, como chave de busca, o termo 

“museu nacional” e, como corte temporal, o período entre o ano de 2018 até julho de 2021. A 

segunda busca foi na Subseção de Contratos
157

, utilizando como critério todos os contratos 

(vigentes e encerrados) entre 2018 e 2021 relacionados ao Museu. A terceira busca se deu na 

Subseção de Licitações
158

, utilizando como critério todas as modalidades de licitação realizadas 

entre 2018 até 2021 relacionadas ao Museu. Por fim, a quarta busca se deu na Subseção de Atas 

de Registro de Preços
159

, buscando-se as atas relacionadas a seus respectivos pregões 

eletrônicos
160

. 

 

 

 

156 Segundo o artigo 64 do Estatuto da UFRJ, o CONSUNI é composto pelo “I – Reitor, seu presidente; II – Vice-
Reitor; III – os 7 (sete) Pró-Reitores das áreas de: a) Graduação; b) Pós-Graduação e Pesquisa; c) Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças; d) Pessoal; e) Extensão; f) Gestão e Governança; e g) Políticas Estudantis. [...]” 
entre outros [grifo nosso]. Assim, também estabelece o Estatuto da UFRJ que a Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança tem como papel tratar das seguintes atividades: “Art. 95-A [...] I – operação dos processos 
administrativos relativos a: a) Contratos; b) Licitações; c) Gestão patrimonial; e d) Materiais e serviços. II – 
procedimentos de controle da publicidade e transparência dos seus atos administrativos; e III – elaboração, 
implantação e monitoramento da normatização de procedimentos administrativos”. 
157 Disponível em: <https://gestao.ufrj.br/index.php/gestao-contratos>. 
158 Disponível em: <https://gestao.ufrj.br/index.php/gestao-licitacao>.  
159 Disponível em: <https://gestao.ufrj.br/index.php/gestao-atas>.  
160 Segundo o artigo 15, II da Lei nº 8.666/1993, “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: [...] II - ser 
processadas através de sistema de registro de preços”. Por sua vez, segundo o Decreto nº 7.892/2013, o sistema de 
registro de preços é “conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e 
aquisição de bens, para contratações futuras” (artigo 2º, I) [grifo nosso], sendo utilizado em casos em que há 
necessidade de contratações frequentes ou em que não seja possível definir previamente a quantidade demandada 
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Já em relação ao DOU
161

, a busca foi feita com base nos seguintes critérios: (i) termo 

de pesquisa: “museu nacional”; (ii) data: de 2 de setembro de 2018 a 31 de julho de 2021; (iii) 

organização principal: Ministério da Educação; e (iv) organização subordinada: Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

No total, foram analisados 9 contratos, sendo que 8 foram encontrados no sítio da PR6 

e 1 exclusivamente no DOU, cada um com seu respectivo instrumento licitatório; 14 dispensas 

de licitação sem o instrumento contratual (todas encontradas no DOU); 13 pregões eletrônicos 

com suas respectivas atas de registro de preços (todas encontradas no sítio da PR6). Em 2018, 

foram abertos 16 processos para contratação; em 2019, 18 processos; e, em 2020, 2 processos; 

com um total de 33 processos mapeados ao longo de três anos. A tabela abaixo traz um resumo 

dos resultados: 

Tabela 5 – Mapeamento de contratações da UFRJ a favor da recuperação do Museu Nacional 

entre 2018 e 2021 

(continua) 

Licitação Objeto Valor 
Dispensa de 
licitação nº 
150/2018 

Fornecimento e Instalação de Tapumes Reforçados de 
Proteção no Perímetro do Museu Nacional R$ 147.594,98 

Dispensa de 
licitação nº 
153/2018 

Serviços de salvamento emergencial do acervo histórico em 
prédio tombado, com fornecimento e instalação de cobertura, 

escoramento e retirada de escombros, no prédio do Museu 
Nacional 

R$ 
9.667.543,68 

Dispensa de 
licitação nº 
154/2018 

Equipamentos de segurança para atender ao Museu Nacional R$ 20.040,16 

Dispensa de 
licitação nº 
167/2018 

Aquisição de ares-condicionados para atender a necessidade do 
Museu da UFRJ R$ 39.800,00 

Dispensa de 
licitação nº 
168/2018 

Aquisição de produtos químicos para conservação do acervo 
para atender a necessidade de reconstrução do Museu Nacional 

da UFRJ 
R$ 10.462,90 

Dispensa de 
licitação nº 
169/2018 

Aquisição de tablet com caneta para atender a necessidade 
emergencial da reconstrução do Museu Nacional da UFRJ R$ 56.250,00 

Dispensa de 
licitação nº 
170/2018 

Aquisição de Ferramentas para operação de recuperação do 
acervo do Museu Nacional R$ 7.951,38 

 

 

 

 

(artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013). A licitação para registro de preços poderá ser em duas modalidades – 
concorrência ou pregão – conforme estipulado pelo artigo 7º do o Decreto nº 7.892/2013. 
161 Disponível em: <https://www.gov.br/imprensanacional/pt-br>. 
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Tabela 5 – Mapeamento de contratações da UFRJ a favor da recuperação do Museu Nacional 

entre 2018 e 2021 

(continua) 

Dispensa de 
licitação nº 
172/2018 

Aquisição de Material Elétrico para recuperação do Museu 
Nacional R$ 7.878,65 

Dispensa de 
licitação nº 
173/2018 

Compra de material e utensílios de primeiros socorros para 
atender ao emergencial do Museu Nacional R$ 4.395,02 

Dispensa de 
licitação nº 
181/2018 

Aquisição emergencial de equipamentos de áudio e vídeo para 
o Museu Nacional R$ 89.592,00 

Dispensa de 
licitação nº 
183/2018 

Aquisição emergencial de Material de Segurança e EPI's em 
virtude da tragédia, de amplo conhecimento, ocorrida no 

Museu Nacional 
R$ 41.212,50 

Dispensa de 
licitação nº 
191/2018 

Aquisição de nobreaks a serem utilizados na recuperação do 
Museu Nacional R$ 6.146,80 

Dispensa de 
licitação nº 
197/2018 

Aquisição de quadro branco e outros para atender ao Museu 
Nacional R$ 10.570,00 

Dispensa de 
licitação nº 
212/2018 

Aquisição de materiais para conservação do Acervo do Museu 
Nacional R$ 66.262,80 

Dispensa de 
licitação nº 
214/2018 

Aquisição de módulos para atender ao Museu Nacional R$ 926.282,72 

Dispensa de 
licitação nº 
216/2018 

Aquisição de Equipamentos de Informática, devido ao trágico 
incêndio R$ 308.669,60 

RDC eletrônico 
nº 03/2019 

Restauração de fachadas, recuperação estrutural e recuperação 
da cobertura do Paço São Cristóvão, sede do Museu Nacional R$ 908.800,00 

RDC eletrônico 
nº 10/2019 

Obra de engenharia para demolições, cercamento e reforma de 
calçada no terreno do campus anexo do Museu Nacional 

R$ 
2.200.000.00 

Pregão 
eletrônico nº 

30/2019 

Serviços de escavação e retirada dos acervos das áreas do Paço 
de São Cristóvão R$ 215.985,55 

RDC eletrônico 
nº 13/2019 

Construção de Subestação Simplificada de Energia Elétrica no 
Campus Anexo do Museu Nacional R$ 95.472,23 

RDC 
Eletrônico nº 

14/2019 

Construção de Edificações de Apoio, de Arruamento Interno, 
de Cercamento/Acesso Principal e do Sistema Fotovoltaico, 

para implantação do Campus Anexo do Museu Nacional 

R$ 
13.046.615,16 

Pregão nº 
33/2019 

Aquisição de soluções modulares pré-fabricadas para o Núcleo 
de Resgate e Acervos do Museu Nacional, localizado na 

Quinta da Boa Vista 

R$ 
1.200.000,00 

Pregão 
eletrônico nº 

22/2019 

Aquisição de contêineres do tipo marítimo para suprir as 
necessidades do Museu Nacional R$ 96.184,00 
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Tabela 5 – Mapeamento de contratações da UFRJ a favor da recuperação do Museu Nacional 

entre 2018 e 2021 

(conclusão) 

Pregão 
eletrônico nº 

27/2019 

Aquisição parcelada de equipamentos diversos para suprir as 
necessidades do Museu Nacional R$ 303.109,55 

Pregão 
eletrônico nº 

31/2019 

Aquisição de materiais e equipamentos para apoio na 
reconstrução e modernização do Museu Nacional R$ 243.471,45 

Pregão 
eletrônico nº 

35/2019 

Aquisição de equipamentos de tecnologia para repor perdas 
ocorridas pelo incêndio nas dependências do Museu Nacional 

R$ 
1.113.281,70 

Pregão 
eletrônico nº 

38/2019 

Aquisição de extintores de incêndio para reequipagem das 
instalações onde o Museu Nacional está operando R$ 256.577,78 

Pregão 
eletrônico nº 

42/2019 

Aquisição de materiais e equipamentos para apoio na 
reconstrução e modernização do Museu Nacional 

R$ 
4.238.373,06 

Pregão 
eletrônico nº 

43/2019 

Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para 
repor perdas ocorridas pelo incêndio nas dependências do 

Museu Nacional 
R$ 615.697,99 

Pregão 
eletrônico nº 

44/2018 

Aquisição de equipamentos diversos para resgate do acervo do 
Museu possibilitando a gradual retomada de suas atividades R$ 38.951,62 

Pregão 
eletrônico nº 

45/2019 

Aquisição de materiais e equipamentos para apoio na 
reconstrução e modernização do Museu Nacional R$ 469.400,00 

Pregão 
eletrônico nº 

46/2019 

Aquisição de materiais para apoio na reconstrução, resgate do 
acervo e retomada gradual das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão realizadas no Museu Nacional 
R$ 327.881,29 

Pregão 
eletrônico nº 

47/2019 

Aquisição de equipamentos diversos para suprir as 
necessidades do Museu Nacional R$ 677.276,51 

Pregão 
eletrônico nº 

48/2019 

Registro de preços para a eventual aquisição de contêineres do 
tipo marítimo para resgate do acervo do Museu R$ 282.000,00 

Pregão 
eletrônico nº 

01/2020 

Aquisição de soluções modulares metálicas pré-fabricadas 
habitáveis / habitacionais para o Museu Nacional R$ 890.000,00 

Pregão 
eletrônico nº 

06/2020 

Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos 
de tecnologia da informação para preservar memória do Museu 

Nacional 

R$ 
7.272.605,00 

Total:  R$ 
43.702.336,08 

Fonte: elaboração própria. Disponível em: 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D3t1l_SGWHBpUv_hHwC55FHGIrUCM85LWRuL9-

IETrQ/edit?usp=sharing>. 
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 Ao longo dos anos de 2018, 2019 e 2020, foram mais de R$ 43 milhões do orçamento 

da UFRJ dedicados à reconstrução do Museu Nacional. Note-se que, no ano de 2021, não foram 

encontradas contratações em nenhuma das bases procuradas. Além disso, também não há, nas 

bases em que se realizou a busca conforme descrito acima, documentação sobre iniciativas 

relacionadas a fundos patrimoniais
162

. Entretanto, outras iniciativas relacionadas à recuperação 

do Museu Nacional têm ocorrido paralelamente às ações realizadas diretamente pela UFRJ, 

como se verá nos itens abaixo. 

 

4.2.2. A Associação Amigos do Museu 

 

Além das dotações orçamentárias da UFRJ advindas do MEC, o Museu Nacional conta 

com grande apoio de organização privada sem fins lucrativos: trata-se da Associação Amigos 

do Museu Nacional (SAMN). A SAMN é uma entidade que surgiu em 13 de janeiro de 1937 

por iniciativa de professores do Museu Nacional, cujo objeto exclusivo
163

 é de “zelar pela 

preservação e aumento de seu patrimônio [do Museu Nacional], por sua sustentabilidade e pelo 

sucesso de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão” (artigo 3º do Estatuto da SAMN). 

Trata-se de uma pessoa jurídica de natureza privada e sem fins lucrativos, constituída na forma 

do artigo 44, I do Código Civil (associação civil), também qualificada como OSC, nos termos 

do artigo 2º, I, ‘a’ da Lei nº 13.019/2014. Para o financiamento de seus objetivos, a SAMN 

poderá: 

Art. 6º [...] i. realizar intercâmbios, convênios, contratos, parcerias, acordos, 
termos de cooperação ou de parceria ou qualquer outro ato de convergência 
ou cooperação com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais, que tenham os mesmos objetivos ou possibilitem 
a concretização daqueles da SAMN; 
ii. produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, 
filmes, fotos, fitas, registros magnéticos ou ópticos, materiais diversos, 
exposições e programas de radiodifusão; 
iii. distribuir e vender ou consignar produtos em geral, incluindo souvenires, 
[...]; 
iv. prestar serviços a terceiros, desde que compatíveis com seus objetivos; 
v. licenciar e sublicenciar as marcas e símbolos de que for titular e/ou 
licenciado; e 
vi. arrecadar recursos financeiros de doadores, patrocinadores ou de órgãos 
de fomento, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

 

 

 

162 Por exemplo, a contratação de uma consultoria para elaboração de projeto de estruturação do fundo patrimonial. 
163 A exclusividade foi fruto da uma alteração no Estatuto da SAMN realizada em novembro de 2020. AMIGOS 
DO MUSEU NACIONAL, 2020. 
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associados ou não associados; participando de editais e instituindo ou 
gerindo fundos, inclusive patrimoniais. [grifo nosso] (Estatuto da SAMN) 

Ou seja, entre as possibilidades de financiamento disponíveis à SAMN para a promoção 

de suas finalidades estão a celebração de termos de cooperação, contratos, parcerias e outros, a 

arrecadação de doações e a instituição ou gestão de fundos patrimoniais. Nesse sentido, há 

diversas ações relacionadas à recuperação do Museu Nacional por parte da SAMN. Segundo o 

Relatório de ações até o ano de 2019 apresentado no sítio eletrônico da SAMN
164

, a associação 

esteve envolvida em 4 ações no ano de 2018 e 3 ações no ano de 2019, a saber: 

Tabela 6 – Envolvimento da SAMN em ações em 2018 e 2019 para recuperação do Museu 

Nacional após incêndio 

Ano Ação Objeto Valor 

2018 

Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira Não 

Reembolsável entre 
BNDES-SAMN 

Ações de restauração de seu patrimônio, 
ampliação de suas exposições e melhoria de 

sua sustentabilidade financeira 

R$ 
21.699.921,00 

2018 Ação da SAMN, por meio 
da promoção de doações 

Criação da conta SOS Museu Nacional em 
5 de setembro de 2018 e a conta PAYPAL 
em outubro de 2018 para recebimento de 
doações nacionais e internacionais, como 

apoio emergencial ao Museu Nacional após 
o incêndio de 2 de setembro de 2018 

R$ 
557.650,10 

2018 

Ajuda emergencial de 
salvamento e primeiros 
cuidados, por meio de 
doação da República 
Federal da Alemanha 

Adquirir materiais e equipamentos para as 
atividades da equipe de resgate de acervo 

que tenha permanecido, após o incêndio de 
2 de setembro de 2018 

R$ 
757.552,00 

2018 
Reestruturação do Setor de 

Etnologia do Museu 
Nacional, por parte da Vale 

Proceder à reestruturação física material do 
Setor de Etnologia 

R$1.000.000,
00 

2019 

Apoio às atividades de 
resgate do Museu Nacional 

após o sinistro de 2 de 
setembro de 2018, por parte 

do Governo Britânico 

Colaborar na recuperação, registro, 
estabilização e armazenamento preliminar 

do acervo recuperado na sede do MN, 
UFRJ, durante a etapa de escoramento e 

eventualmente no início da etapa de 
escavação 

R$27.000,00 

2019 

Ajuda Emergencial, por 
meio de doação da 

República Federal da 
Alemanha 

Resgate e Preservação na 2ª etapa. 
Ampliação e Modernização da Rede 
Elétrica da Área do Museu Nacional 

R$ 
637.200,00 

 

 

 

164 AMIGOS DO MUSEU NACIONAL, 2019. 
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2019 Ação para recebimento de 
doações 

Reconstrução do Museu Nacional via 
Fortune International Group, Miami, FL, 
USA, através de organização de evento 

realizado em 17/04/2018 em Miami 

R$ 29.303,85 

Fonte: elaboração própria. Disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rNJ1oMEpB86EYeSQO-Sw_f4MxA4kUA6j3WdX-

kbIO48/edit?usp=sharing  

 

Atualmente, conforme o Relatório também disponibilizado no sítio eletrônico da 

SAMN
165

, as seguintes ações e projetos estão vigentes (os valores foram atualizados até 31 de 

julho de 2021): 

Tabela 7 – Ações / projetos vigentes
166

 de recuperação do Museu Nacional em que a SAMN 

está envolvida 

(continua) 

Ano de 
início Ação Objeto Valor total 

2018 Contrato de 
Doação 

Ajuda Emergencial da Alemanha – Resgate e 
Preservação. Ampliação e Modernização da Rede 

Elétrica da Área do Museu - etapas 1, 2, 3 e 4 

R$ 
4.384.420,63 

2018 
Campanha 
Nacional e 

Internacional 

A Campanha DOE/SOS Museu Nacional foi criada 
para recebimento de doações nacionais e 

internacionais, como apoio emergencial ao Museu 
Nacional após o incêndio, através da conta “SOS/DOE 

Museu Nacional” e da conta PAYPAL 

R$ 
1.011.064,81 

2020 Contrato de 
Doação 

Restauração de esqueletos de animais (Consulado da 
França) 

R$ 
127.000,00 

- 
Campanha 

benfeitoria.c
om.br 

Financiamento coletivo para recomposição da 
Biblioteca Francisca Keller (BFK) +50 (doações) 

R$ 
356.997,24 

2018 Contrato de 
Patrocínio 

Reestruturação do Setor de Etnologia do Museu 
Nacional após o incêndio (Vale S/A) 

R$ 
1.000.000,00 

2019 - 

Parcela dos recursos institucionais da SAMN 
transferidos anualmente para a Direção do Museu 

Nacional com o objetivo de sustentar ações e 
atividades diversas de interesse da instituição, a 

critério do Coordenador, Professor Alexander Kellner, 
Diretor do MN 

R$ 
301.204,45 

 

 

 

165 AMIGOS DO MUSEU NACIONAL, 2021. 
166 Pontua-se, contudo, que, pela documentação analisada, é possível que exista sobreposições entre os projetos e 
ações listados na Tabela 6 e na Tabela 7. Por essa razão, não se realizou, neste trabalho, o cálculo do valor total 
movimentado pela SAMN de 2018 a 2021 a favor do Museu Nacional 
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2018 PRONAC 
160172 

Reforma do prédio da Biblioteca Central do Museu 
Nacional (pelo BNDES) 

R$ 
12.796.131,96 

2018 PRONAC 
170378 

Construção de prédio administrativo (campus) / ações 
diversas relacionadas à nova museografia e acervo do 

Museu Nacional (pelo BNDES e Bradesco) 

R$ 
7.655.977,86 

 

Tabela 7 – Ações / projetos vigentes de recuperação do Museu Nacional em que a SAMN está 

envolvida 

(conclusão) 

2020 PRONAC 
202773 

Restauração da cobertura e fachada do Paço de São 
Cristóvão (pelo BNDES e Bradesco) 

R$ 
23.462.681,70 

2019 
Convênio 
888843/ 

2019 

Emenda Parlamentar Romário Faria – Aquisição de 
mobiliário, equipamento e serviços para o 

acondicionamento, armazenamento e conservação das 
diversas coleções do Museu Nacional (antropológicas, 

zoológicas e botânicas), priorizando seu 
acondicionamento adequado, a otimização do espaço e 

o controle ambiental 

R$ 
260.387,00 

2019 
Convênio 
894211/ 

2019 

Emenda Parlamentar Chico Alencar – Reorganizar 
adequadamente o acervo não atingido pelo incêndio e 
armazenar o acervo recuperado após o sinistro, assim 

como abrigar possíveis novos acervos, prevenindo 
novos sinistros 

R$ 
1.310.307,00 

2020 
Convênio 
902954/ 

2020 

Emenda Parlamentar Jandira Feghali – Reorganizar 
adequadamente o acervo não atingido pelo incêndio e 
armazenar o acervo recuperado após o sinistro, assim 
como, abrigar possíveis novos acervos, prevenindo 

novos sinistros 

R$ 
140.000,00 

Fonte: elaboração própria. Disponível em: 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rNJ1oMEpB86EYeSQO-Sw_f4MxA4kUA6j3WdX-

kbIO48/edit?usp=sharing>.  

 Por meio da observação das tabelas apresentadas acima, depreende-se que, além da 

captação de doações
167

 realizadas por pessoas jurídicas, privadas e públicas, a SAMN também 

se relaciona com órgãos e entidades públicas, a saber: UFRJ, BNDES e Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM).  

 

 

 

167 Diferentemente do incêndio da Catedral de Notre-Dame de Paris, que aconteceu no dia 15 de abril de 2019, que 
mobilizou grandes doações não só de grandes empresas e governos como também de famílias e pessoas físicas, 
não houve engajamento por parte de pessoas físicas nas doações ao Museu Nacional. Uma das possíveis causas 
para essa diferença, conforme apontado pela Paula Fabiani durante a banca examinadora deste trabalho, poderia 
ser a grande desconfiança em relação a uma instituição/causa pública. A estruturação de um fundo patrimonial – 
gerido por uma organização privada – poderia ser uma das formas de garantir que essa desconfiança seja diminuída 
por meio da separação patrimonial, da transparência e da prestação de contas aos doadores. 
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 Em relação ao contato com a UFRJ, destaca-se que a UFRJ celebrou em 13 de agosto 

de 2019 um termo de cessão de uso de 60 meses de uma área nas dependências da Biblioteca 

do Museu Nacional com o objetivo que a SAMN realize apoio às atividades do Museu e 

participe em ações, incluindo o apoio à restauração, conservação e manutenção de monumentos. 

Em seguida, em 30 de outubro de 2020, a UFRJ e a SAMN celebraram um acordo de 

cooperação, cujo objetivo geral é o: 

apoio da SAMN ao Museu Nacional, através de recursos provenientes de suas 
atividades ou obtidos de outras fontes, para viabilização de suas funções 
regimentais de ensino, pesquisa e extensão, bem como da manutenção de 
patrimônio móvel e imóvel, científico, artístico e cultural. (Cláusula Primeira) 
(UFRJ; SAMN, 2020) [grifo nosso] 

A vigência do instrumento é de cinco anos, sendo que os trabalhos a serem 

desenvolvidos serão realizados por meio de convênios, acordos ou outros instrumentos 

específicos.  

Já em relação ao contato com o BNDES, a SAMN celebrou um contrato de concessão 

de colaboração financeira não reembolsável com o BNDES em 5 de junho de 2018
168

 

(“Contrato nº 17.2.0704.1”). Observa-se que, apesar de ter sido celebrado antes do incêndio, o 

contrato foi aditado para alterar seus objetivos como se verá a seguir. Como abordado no 

Capítulo 3 deste trabalho (3.1), havia um projeto para revitalização do Museu Nacional 

anterior
169

 ao catastrófico incêndio.  

Essa revitalização se daria através de um contrato no valor de até R$ 21.699.921,00, 

separado em quatro subcréditos (Subcréditos A, B e C são oriundos do Programa Nacional de 

Apoio à Cultura (PRONAC) do Ministério da Cultura, e o Subcrédito D é oriundo do Fundo 

Cultural do BNDES).  

O Subcrédito D, do Fundo Cultural do BNDES, no valor de R$ 368.320,00, é destinado 

“aos investimentos para a estruturação de fundo patrimonial vinculado à sustentabilidade do 

Museu Nacional” (BNDES, SAMN, 2018, p. 2). Segundo a cláusula terceira sobre as 

obrigações especiais da Beneficiária (ou seja, a SAMN), a Beneficiária deverá: 

XL - apresentar, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da 
última liberação de recursos previstos na Cláusula Primeira (Natureza, Valor 
e Finalidade do Contrato) o trabalho final apresentado pela consultoria 

 

 

 

168 Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não-Reembolsável nº 17.2.0704.1, firmado entre o BNDES, 
a Associação Amigos do Museu Nacional e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (como interveniente) 
(BNDES; SAMN, 2018). 
169 Além disso, como mencionado na NR 48 deste trabalho (p. 15), a questão da necessidade de reparos e 
restauração do Museu Nacional já vem sendo discutida desde 1993. 
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contratada para a estruturação do fundo patrimonial (“Endowment”) 
(BNDES, SAMN, 2018, p. 9) 

Ou seja, além de a SAMN ser responsável por contratar a consultoria que deverá 

elaborar o fundo patrimonial para atender o Museu Nacional, ela deverá apresentar ao BNDES 

o trabalho realizado, como forma de prestação de contas. Observa-se que, antes mesmo do 

incêndio do Museu e da edição da MP nº 851/2018 que deu origem à Lei dos Fundos 

Patrimoniais, o Contrato nº 17.2.0704.1 já previa recursos para a elaboração de um fundo 

patrimonial voltado ao Museu Nacional.  

Em 1º de julho de 2019, já após o incêndio, esse Contrato foi aditado (Termo Aditivo 

nº 01/2019), de modo que o valor do Subcrédito B (do PRONAC) foi aumentado e o Subcrédito 

C (do PRONAC) foi cancelado, permanecendo inalterados os Subcréditos A e D: 

II - Subcrédito “B”: até R$ 13.695.892,50 (treze milhões, seiscentos e noventa 
e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), destinados 
à Recuperação do Museu Nacional no que tange às suas dependências 
históricas, anexos técnicos e administrativos, e ações relacionadas aos 
acervos e à museografia, conforme projetos culturais aprovados no âmbito do 
Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC. 
III - Subcrédito “C”: CANCELADO 

Já em 17 de março de 2020, foi celebrado um segundo aditivo ao contrato (Termo 

Aditivo nº 02/2020), por meio do qual o BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e a Agência 

Especial de Financiamento Industrial (FINAME) foram adicionados ao Contrato (como 

intervenientes). 

Além do Contrato nº 17.2.0704.1, em 22 de dezembro de 2020, foi celebrado o contrato 

de aplicação de recursos não reembolsáveis nº 20.2.0475.1 entre o BNDES, a FINAME, o 

BNDESPAR e a SAMN, entrando a UFRJ como interveniente (“Contrato nº 20.2.0475.1”). 

Com um valor total de R$ 28.300.079,00 dividido em dois subcréditos (destinados ao restauro 

das fachadas do Paço de São Cristóvão e ao Programa de Ativação do Museu Nacional e 

Exposições Itinerantes respectivamente), o Contrato nº 20.2.0475.1 dispõe que caberá à SAMN 

executar e concluir os projetos tempestivamente, aplicar e movimentar os recursos segundo os 

objetivos acordados, prestar contas, entre outros. 

Por fim, além de sua atuação frente à UFRJ e ao BNDES, a SAMN também se articula 

com o IBRAM, autarquia federal responsável pela Política Nacional de Museus vinculada ao 
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Ministério do Turismo
170

 criada pela Lei nº 11.906/2009, com o qual possui atualmente três 

convênios. Com fundamento legal na Lei nº 13.019/2014, a SAMN realizou a Proposta nº 

003855/2019 em 14 de março de 2019, por meio da qual propôs ao IBRAM a celebração de 

termo de fomento com o objetivo de recuperar o acervo e equipamentos do Museu. Tendo sido 

a proposta aceita, o Convênio nº 894211/2019 entre o IBRAM e a SAMN se formalizou por 

meio do Termo de Fomento nº 9/2019, no valor total de R$ 1.310.387,00 e com vigência até 4 

de março de 2022
171

.   

Em seguida, em 16 de outubro de 2019, a SAMN realizou outra Proposta (de nº 

046763/2019) ao IBRAM, com o fim de realizar o planejamento e recuperação de instalações 

para pessoal e acervo do Museu. Com a aprovação da Proposta, o Termo de Fomento nº 9/2019 

formalizou o Convênio nº 888843/2019, com valor global de R$ 260.387,00 e vigência até 1º 

de maio de 2022
172

.  

Por fim, em 13 de março de 2020, a SAMN submeteu a Proposta nº 004371/2020. Sendo 

aceita, formalizou-se o Termo de Fomento nº 5/2020 que deu início ao Convênio nº 

902954/2020, cujo objetivo é a organização do acervo arqueológico acondicionados de forma 

adequada em espaços seguros. Trata-se de um repasse de R$ 140.000,00, vigente até 14 de 

dezembro de 2021.  

Destaca-se que, segundo dados apresentados pela Plataforma Mais Brasil
173

, a SAMN 

realizou outras duas propostas: (i) uma ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), rejeitada por razões técnicas; (ii) e outra novamente ao IBRAM, cujo plano de 

trabalho foi aprovado, mas ainda não publicado, no valor de R$ 263.000,00, com o objetivo de 

realizar ações de escavação arqueológica. Assim, conforme exposto no Relatório Anual de 2020 

do Museu Nacional
174

, a SAMN foi responsável por gerir receitas ao Museu Nacional na ordem 

de R$ 2.777.800,65 em 2018 e R$ 43.060.678,64 em 2019.  

 

 

 

170 Apesar de a Lei nº 11.906/2009 dispor que o IBRAM faz parte do Ministério da Cultura, atualmente o IBRAM 
está sob o Ministério do Turismo, o que pode ser confirmado, por exemplo, através da Plataforma Mais Brasil. 
Através dela, é possível consultar o código das entidades. Vê-se, por exemplo, que, ao acessar a aba “Convênios” 
e ao inserir o nome “IBRAM” na ferramenta de busca do campo “órgão convênio”, obtém-se não só a informação 
que o IBRAM possui o código 20604, como também que ele está subordinado ao Ministério do Turismo (cujo 
código é 54000).  Disponível em: 
<https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do?Usr=guest&Pwd=guest>.  
171 Houve a prorrogação da vigência, de acordo com o Ofício 0001/2021 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2021a).  
172 Houve a prorrogação da vigência, de acordo com o Termo Aditivo nº 0001/2021. (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2021b). 
173 A busca foi realizada por meio do acesso livre à Plataforma Mais Brasil através da seção “Propostas”, inserindo-
se, como critério de busca, o termo “associação amigos do museu nacional” no Nome do Proponente.  Disponível 
em: <https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.do>.  
174 RELATÓRIO, 2021. 
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A SAMN tem um papel fundamental na manutenção e preservação do Museu 

Nacional
175

, sendo responsável por várias frentes de financiamento e sustentabilidade. Como 

visto, em relação a valores referentes a um possível fundo patrimonial, foi dedicado um valor 

máximo de R$ 368.320,00 – como Subcrédito D do Contrato 17.2.0704.1 com o BNDES – à 

elaboração de um projeto de fundo patrimonial visando à sustentabilidade do Museu Nacional, 

que deverá ser apresentado até 150 dias após a última liberação de recursos no escopo do 

Contrato nº 17.2.0704.1. Assim, ainda que seja um valor pouco representativo em relação ao 

total movimentado pela associação, indica a possibilidade de projetos futuros para 

desenvolvimento do fundo patrimonial de apoio ao Museu Nacional.  

 

 

4.2.3. Projeto Museu Nacional Vive 

 

Outra iniciativa cujo objetivo é a recuperação do Museu Nacional é o projeto Museu 

Nacional Vive, fruto de uma cooperação técnica assinada em 3 de março de 2020 entre a UFRJ, 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o 

Instituto Cultural Vale. Segundo consulta realizada no Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos (SIGAD) da UFRJ
176

, trata-se de um programa de voluntariado
177

 

proposto pela SAMN, pela Fundação Coppetec
178

, pela Fundação Universitária José 

Bonifácio
179

, pela PR6 e pela UNESCO.  

Os objetivos
180

 do projeto são: (i) a reconstrução e restauração do Palácio São Cristóvão; 

(ii) a reforma e ampliação da Biblioteca Central do Museu Nacional; e (iii) a construção do 

campus de Pesquisa e Ensino do Museu Nacional. Para tanto, em fevereiro de 2021, foi 

anunciada a contratação do consórcio H+F Arquitetos e Atelier de Arquitetura e Desenho 

Urbano (vencedor de licitação realizada pelo Projeto Museu Nacional Vive) para a elaboração 

de projeto para realizar estudos arquitetônicos, fluxos de circulação, de legislação, 

sustentabilidade, entre outros
181

. 

 

 

 

175 RELATÓRIO, 2021, p. 67. 
176 Disponível em: <https://sigad.ufrj.br/sisserad/Pesquisar.php>. 
177 Protocolado sob o nº 23079.002128/2020-51 em 10 de fevereiro de 2020. 
178 Mais informações disponíveis em: <http://www.coppetec.coppe.ufrj.br/site/index.php>.  
179 Mais informações disponíveis em: <http://www.fujb.ufrj.br/>. 
180 Disponível em: <https://museunacionalvive.org.br/apresentacao/compromissos/>.  
181 PROJETO, 2021. 
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Ademais, o projeto Museu Nacional Vive é organizado em um comitê executivo, um 

comitê institucional, uma coordenação geral e um grupo de trabalho de segurança e 

sustentabilidade, este que, sob a coordenação do BNDES, é responsável pelo desenvolvimento 

e realização de palestras e pesquisas para promover a sustentabilidade do Museu. Nesse sentido, 

em 6 de julho de 2021, foi realizado o “Webinar Governança e Sustentabilidade Financeira de 

Museus”
182

, por iniciativa do Projeto Museu Nacional Vive, no qual se discutiu, entre outros, a 

importância da instituição de fundos patrimoniais para apoiar museus. Nessa perspectiva, foi 

pontuado que, em oposição ao momento atual em que há foco em captações a curto prazo, com 

excessiva dependência de fontes públicas, busca-se um reforço na capacidade das instituições 

museológicas em gerar receitas próprias, captar doações e arquitetar seus endowments.  

Assim, apesar de não haver iniciativas do projeto Museu Nacional Vive relacionadas à 

estruturação do fundo patrimonial em si, tem-se promovido o debate sobre o tema, de modo a 

promover o engajamento de pessoas físicas e jurídicas em possíveis doações
183

. 

 

 

4.3. E o fundo patrimonial? 

 

Como visto no item anterior (4.2), há diversas frentes para recuperação do Museu 

Nacional após o catastrófico incêndio de 2018. Em relação a fundos patrimoniais, viu-se que 

(i) a UFRJ não está, segundo documentação disponível, diretamente envolvida na estruturação 

de fundo patrimonial focado no apoio ao Museu Nacional; (ii) a SAMN não só poderá constituir 

fundo patrimonial em favor do Museu Nacional segundo seu Estatuto, como também possui 

contrato com o BNDES, por meio do qual foi destinado subcrédito à elaboração de projeto de 

fundo patrimonial para sustentabilidade do Museu Nacional; e (iii) o Projeto Museu Nacional 

Vive possui um grupo de trabalho que tem realizado atividades para promover a cultura de 

doações e a informação sobre a necessidade de estruturar um fundo patrimonial para o Museu. 

Lembra-se que, em relação à constituição de um fundo patrimonial de apoio ao Museu 

Nacional, a Medida Provisória nº 850/2018, que também fez parte da resposta do Governo 

federal ao incêndio e que foi editada no mesmo dia que a MP que deu origem à Lei nº 

 

 

 

182 WEBINAR, 2021. 
183 O Projeto Museu Nacional Vive promoveu o Festival Museu Nacional Vive, que está atualmente em sua quarta 
edição, promovendo programação educativa e cultural que atraiu grande público. Disponível em: 
<https://museunacionalvive.org.br/linha-do-tempo/>. 
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13.800/2019, estabeleceu a obrigação da Agência Brasileira de Museus (ABRAM) de 

constituição de fundo patrimonial ao Museu Nacional. Contudo, as disposições dessa Medida 

não estão mais vigentes.  

A ABRAM foi criada pela MP nº 850/2018 como uma entidade de serviço social 

autônomo (segundo seu artigo 1º, caput, trata-se de “pessoa jurídica de direito privado, de 

interesse coletivo e de utilidade pública”
184

). Teria “a finalidade de gerir instituições 

museológicas e seus acervos e promover o desenvolvimento do setor cultural e museal” (artigo 

1º, caput), substituindo o IBRAM. Segundo a Exposição de Motivos nº 171
185

 apresentada 

como justificativa à edição da Medida, declarou-se que: 

2. A proposta de Medida Provisória que ora se apresenta encontra motivação 
na condição atual do acervo histórico brasileiro e no recente desastre ocorrido 
no Museu Nacional sob a gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ no qual fora perdido parte inestimável do acervo histórico. O fato 
evidenciou a urgência em modernizar a estrutura dos imóveis que abrigam o 
patrimônio artístico e cultural do país. [...] 
5. [...] A competência de gerir o Museu Nacional permanecerá sob a 
responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, porém, 
os atos urgentes e necessários destinados à preservação e restauração de seu 
patrimônio e de seu acervo poderão ser praticados pelo Ministério da 
Educação. [grifo nosso] 

Já segundo o artigo 10º dessa MP, a “Abram firmará contrato de gestão com o Poder 

Executivo federal para execução das finalidades de que trata esta Medida Provisória”, sendo 

que uma das cláusulas desse contrato de gestão seria:  

VII - o compromisso de instituição de fundo patrimonial privado com o 
objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas 
privadas, nos termos da Medida Provisória nº 851, de 10 de setembro de 
2018, com o objetivo de reconstruir e modernizar o Museu Nacional, de que 
trata o Decreto-Lei nº 8.689, de 16 de janeiro de 1946, além de restaurar e 
recompor o seu acervo. [grifo nosso] 

 Porém, tal Medida Provisória foi arquivada em 13 de fevereiro de 2019 pela Câmara 

dos Deputados, sob justificativa de não atendimento dos pressupostos constitucionais de 

relevância e urgência
186

. Além do arquivamento pelo não atendimento desses pressupostos, 

houve também grande movimentação, principalmente do setor cultural, contrário à extinção do 

 

 

 

184 BRASIL, 2018b. 
185 BRASIL, 2018d. 
186 Na votação plenária realizada em 12 de fevereiro de 2019, o Parecer da Comissão Mista foi rejeitado 
preliminarmente quanto à manifestação favorável referente ao atendimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência e de adequação financeira e orçamentária da Medida. 
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IBRAM
187

. Nesse sentido, deixou de existir (normativamente) uma entidade que estivesse 

legalmente obrigada a instituir um fundo patrimonial em benefício do Museu Nacional. 

Já em 14 de maio de 2019, o diretor do Museu Nacional (Alexander Kellner) e o 

presidente do IBRAM (Paulo Amaral) assinaram um protocolo de intenções para promover a 

cooperação técnica, científica e cultural entre as duas instituições. Segundo divulgado em 

notícia da Revista Museu (2019)
188

, o IBRAM: 

[...] prestará assessoria técnica nas ações que envolvam a reconstrução 
institucional do museu, inventários, elaboração de plano museológico, 
sistematização de política de acervo e registro do museu, além de auxiliar o 
Museu Nacional na concepção, planejamento e gestão de exposições e mostras 
de curta duração, na articulação de parcerias com instituições afins visando 
aperfeiçoamento técnico e na formulação e execução de políticas públicas no 
campo dos museus, em especial aos de história natural e antropologia. 

A assinatura desse protocolo de intenções celebrado entre IBRAM e Museu Nacional 

foi também elemento de destaque na Mensagem do Diretor contida no Relatório Anual de 2020 

do Museu Nacional
189

 (2021, p. 8): 

Entre os destaques do ano está a visita do Presidente do IBRAM, Paulo 
Amaral, importante aliado no projeto Museu Nacional Vive, com o qual foi 
celebrado um protocolo de intenções (assinado em maio de 2019), marcando 
o início dos trabalhos relativos ao plano museológico da instituição. [grifo 
nosso] 

Ou seja, apesar de não ter sido mantida a ABRAM, que possuía obrigação legal de 

instituir fundo patrimonial do Museu Nacional, o Museu Nacional tem estreitado seus laços 

com o IBRAM, enquanto a SAMN tem se aproximado do BNDES, conforme visto no tópico 

4.2 do trabalho. Tal movimentação é relevante em relação ao tema de fundos patrimoniais, pois, 

em 25 de setembro de 2020, o BNDES e o IBRAM firmaram o Acordo de Cooperação Técnica 

nº 5/2020 (“Acordo nº 20.2.0316.1”) com o objetivo de realizar: 

o planejamento e estruturação de modelagem de fundo patrimonial, 
observados os requisitos e envolvendo todas as instituições previstas na Lei nº 
13.800/19, no intuito de viabilizar a arrecadação e a gestão de recursos 
provenientes de pessoas físicas e jurídicas para aplicação em programas e 
projetos voltados às instituições museológicas e acervos de interesse público. 
(Cláusula Primeira do Acordo nº 20.2.0316.1) [grifo nosso]. 

 Ainda que seja um acordo voltado apenas para a modelagem de fundo patrimonial, o 

parágrafo quarto da cláusula primeira do Acordo prevê que a “efetiva implementação da 

 

 

 

187 PRAGMÁCIO, 2021. 
188 IBRAM, 2019.  
189 RELATÓRIO, 2021. 
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Modelagem de Fundo Patrimonial ficará a critério do IBRAM, conforme sua conveniência e 

oportunidade”. Além disso, é também atribuição do IBRAM a indicação das “causas de 

interesse público que nortearão o propósito da Modelagem de Fundo Patrimonial” (cláusula 

segunda, inciso II, alínea ‘c’ do Acordo nº 20.2.0316.1).  

 Segundo o plano de trabalho (cláusula décima) aprovado por meio do Acordo, o projeto 

se divide em três partes. A primeira parte é o diagnóstico, por meio do qual se realizaria (i) o 

levantamento de informações IBRAM
190

, (ii) a avaliação de benchmarks com foco em museus 

nacionais e internacionais e (iii) a delimitação da causa e potencial de doação. Segundo consta 

no Acordo, planejou-se que a primeira etapa fosse concluída até dezembro de 2020.  

 A segunda parte do Acordo nº 20.2.0316.1 é a modelagem, na qual se realizaria (i) 

fluxograma, (i) análise de receitas, custos e impactos tributários, (iii) diretrizes dos atos 

constitutivos e instrumentos jurídicos de todas as instituições envolvidas, (iv) definição das 

políticas e práticas de governança de todas as instituições envolvidas, (v) indicação das 

alterações normativas necessárias e (vi) recomendações para implementação. 

 Segundo notícia veiculada no sítio eletrônico do Ministério do Turismo
191

, houve 

prorrogação da data limite (até 16 de abril de 2021) para preenchimento do formulário, cujo 

objetivo era mapear as consultorias com competências necessárias para a elaboração de estudos 

técnicos e execução de serviços especializados necessários para execução da modelagem de 

fundo patrimonial.  

 Para tanto, foi disponibilizada também a Minuta de Projeto Básico – Fundo Patrimonial 

IBRAM (“Minuta de Projeto Básico”), cujo objeto é a “Contratação de serviços especializados 

necessários para a execução da Modelagem de Fundo Patrimonial” (Item 1.1 da Minuta de 

Projeto Básico). O escopo dos serviços foi dividido em duas etapas: (i) o diagnóstico dos 

impactos tributários potencialmente incidentes sobre a organização gestora de fundos 

patrimoniais
192

 e a atualização da modelagem de fundo patrimonial em função de impactos 

tributários e (ii) o suporte para realizar chamamento público, consultas públicas e roadshow 

com investidores sociais privados e para auxiliar a confecção dos atos constitutivos e políticas 

da organização gestora.  

 

 

 

190 Esse levantamento conta com os seguintes pontos: política museológica, estrutura IBRAM, atuação e 
atividades, contratos de gestão, associações de amigos e fontes atuais de recursos. 
191 PRORROGADAS, 2021. 
192 Como a identificação de isenções de tributos federais aplicáveis e a análise de legislação estadual sobre hipótese 
de isenção de ITCMD aplicável à organização, entre outros, conforme estipulado no item 4.1.2 da Minuta de 
Projeto Básico. 
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Por fim, a terceira parte do Acordo nº 20.2.0316.1 é a pós-entrega, atividade contínua 

de monitoramento e avaliação das alternativas para implementar a Modelagem do Fundo 

Patrimonial. Segundo a Ata de Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico 

realizada em 24 de março de 2021
193

, as duas primeiras etapas (diagnóstico e modelagem) já 

foram concluídas, estando em andamento a última etapa de implementação (pós-entrega).  

Em relação à estruturação desse fundo, a Apresentação do BNDES sobre o Fundo 

Patrimonial IBRAM realizada em março de 2021
194

 (“Apresentação BNDES”) discute a 

questão do senso de pertencimento do IBRAM, de modo em que se apresentam duas 

alternativas: (i) a constituição de organização gestora de fundo patrimonial vinculada 

exclusivamente ao IBRAM e aos museus a ele vinculados
195

 (sentido estrito), o que promoveria 

a conexão direta do IBRAM com os museus apoiados, ou (ii) a constituição de organização 

gestora de fundo patrimonial que permita apoio a museus não vinculados diretamente ao 

IBRAM (sentido amplo), que seria o caso do Museu Nacional. 

Além disso, a Apresentação BNDES destaca algumas oportunidades adicionais quanto 

à estruturação da organização gestora do fundo patrimonial, entre elas, a necessidade de 

regulamentação da Lei Rouanet (conforme já pontuado pelo IDIS como descrito no Capítulo 3 

do trabalho), a questão da cessão de uso gratuito de marcas dos museus para a organização 

gestora (segundo artigo 19, § 1º, inciso IV da Lei dos Fundos Patrimoniais) e importância que 

TACs ou instrumentos congêneres (artigo 13 § 6º da Lei dos Fundos Patrimoniais) têm para 

gerar sinergia com a causa, sendo relevante construir o diálogo com as autoridades competentes. 

Conforme a Apresentação BNDES (p. 5), estariam pendentes as seguintes etapas para 

implementação da modelagem: (i) etapa legal de contratação de consultores
196

; (ii) etapa 

estratégica de sobre impactos tributários, revisão da Modelagem e estratégias específicas para 

prospecção de doadores; (iii) etapa de prospecção por meio de consultas públicas, realização de 

roadshows, estruturação de chamamento público e interlocução com órgãos de controle; e (iv) 

etapa de execução por meio da elaboração de atos constitutivos da organização gestora e a 

assinatura do instrumento de parceria entre a organização gestora e o IBRAM. 

 

 

 

193 ATA DE REUNIÃO, 2021.  
194 FUNDO, 2021.  
195 Disponível em: <https://www.gov.br/museus/pt-br/museus-ibram>. 
196 Segundo notícia veiculada pelo Ministério do Turismo (IBRAM, 2021), “um consórcio formado pelo Instituto 
para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), PLKC Advogados e Levisky Legado” foi contratado para 
apoiar a estruturação do fundo patrimonial. Além disso, segundo informações prestadas pela Paula Fabiani (IDIS) 
durante a banca examinadora que ocorreu no dia 2 de dezembro de 2021, as atividades se iniciaram com a 
realização de entrevistas para o mapeamento de questões essenciais com o foco no olhar do doador. 
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Como apresentado acima, ainda não foi definido se essa iniciativa do IBRAM poderia 

contemplar o Museu Nacional, parte da causa museal, ou se haveria uma movimentação da 

própria SAMN para cumprir esse papel. Porém, ainda que não seja o caso de aderência do 

Museu Nacional à iniciativa do IBRAM, o estreitamento de laços entre o Museu Nacional e 

todos aqueles ligados à sua reestruturação e promoção poderá facilitar uma possível troca de 

know-how, já que o BNDES e o IBRAM foram pioneiros na elaboração de um Projeto de 

Modelagem de Fundo Patrimonial de aplicação mais ampla.  

Destaca-se que, segundo HIRATA et al. (2019, p. 43), é possível haver modelos 

variando desde “um para um” (em que há exclusividade bilateral entre fundo e instituição 

apoiada) até de “vários para vários” (em que há instituições apoiadas múltiplas com diversos 

fundos e várias fontes de receita). Porém, aponta-se também, em HIRATA et al. (2019, p. 44), 

que há dois arranjos mais frequentes: o primeiro seria aquele em que o fundo patrimonial apoia 

apenas uma instituição, a qual possui também outras fontes de financiamento (que seria o caso 

na hipótese de ser instituído um fundo patrimonial pela SAMN com exclusividade para o Museu 

Nacional); e o segundo seria aquele em que há vários fundos destinados a apoiar várias causas, 

de modo que apoiam diversas instituições, que têm frequentemente outras fontes de receita (que 

poderia ser o modelo aconselhado ao IBRAM).  

Dessa forma, entende-se que não só é possível que seja constituído um fundo 

patrimonial pela SAMN que apoie exclusivamente o Museu Nacional (sendo que o modelo de 

exclusividade com instituição pública apoiada (UFRJ, no caso) traz uma série de 

especificidades), como também é possível que, em relação ao Fundo Patrimonial IBRAM, este 

adote um modelo de apoio à causa museal, de modo a apoiar diversas instituições, entre elas o 

Museu Nacional. Mais de três anos após o incêndio, pouco foi feito na direção da estruturação 

de um fundo patrimonial para o Museu Nacional.  

Portanto, conclui-se que, a despeito de não haver documentação conclusiva sobre a 

estruturação de um fundo patrimonial que esteja vinculado (exclusivamente ou não) ao Museu 

Nacional, há vários indícios que apontam para uma possível estruturação, seja ligada à SAMN 

– num modelo privatista – ou ao IBRAM – num modelo estatista (ou ambos).   
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CAPÍTULO 5 | CONCLUSÃO 

 

Os fundos patrimoniais são conjuntos de ativos permanentes (fruto de doações) cujo 

objetivo é promover a autonomia e a perpetuidade própria e da instituição ou atividade apoiada 

de interesse social. Para cumprir essa função, buscam manejar seu patrimônio – por meio de 

políticas de investimentos e resgate – de modo a gerar rendimentos, os quais são aplicados nas 

atividades e instituições apoiadas. Tudo isso é estruturado por meio de uma política de 

governança, aplicável à organização gestora de fundos patrimoniais, pautada em instrumentos 

de controle e transparência aos doadores e à sociedade em geral. 

Apesar de serem dotados de patrimônio próprio, separado das entidades que os rodeiam, 

os fundos patrimoniais não possuem personalidade jurídica no ordenamento brasileiro. Dessa 

forma, destaca-se o papel da organização gestora do fundo patrimonial, responsável por atuar a 

favor do fundo. Podem ser associações ou fundações, além de poderem ser estruturadas apenas 

através do Código Civil ou aplicando também as regras da Lei dos Fundos Patrimoniais, sendo 

que cada sistema trará uma série de benefícios e ônus. 

Nesse sentido, este trabalho buscou entender o processo legislativo da Lei dos Fundos 

Patrimoniais, desde a Medida Provisória nº 851/2019, que lhe deu origem, até sua aprovação e 

conversão na Lei nº 13.800/2019. Viu-se que, ainda que a MP nº 851/2019 tenha sido uma das 

respostas do Governo Federal à catástrofe do incêndio de 2018 do Museu Nacional, o tema de 

fundos patrimoniais já era discutido desde 2012 pelo Congresso Nacional, estando ainda hoje 

em tramitação propostas nesse sentido.  

Em relação à tramitação legislativa, essa MP teve seus pressupostos de 

constitucionalidade atendidos, sendo que foi formada uma comissão mista responsável por 

apreciar a norma com o fim de aprová-la como lei ordinária. Nesse processo, os parlamentares 

realizaram um total de 114 propostas de emendas para reformar o texto. Tendo analisado todas 

as propostas submetidas, a comissão emitiu um parecer que, após uma correção, acolheu 

integralmente pouco mais de 22% das propostas, parcialmente quase 15%, havendo rejeitado 

pouco menos de 63% das propostas.  

Em relação à análise dos textos da MP, do projeto de lei de conversão e da Lei nº 

13.800/2019, algumas mudanças foram bem significativas, já que os debates em torno delas 

foram variados. Em relação ao Capítulo I (Disposições Preliminares) de cada um dos textos, 

houve discussão relevante em relação à configuração das fundações de apoio da Lei nº 

8.959/1994, isto é, se poderiam ou deveriam ser caracterizadas como gestoras ou instituições 
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apoiadas pelo fundo patrimonial. Ao final de várias alterações, determinou-se que haveria a 

possibilidade de que essas fundações fossem também gestoras ou instituições apoiadas.  

Já no Capítulo II (Dos Fundos Patrimoniais), de maior extensão, a primeira questão de 

amplo debate diz respeito à alteração dos textos do projeto de lei (e da Lei) para atribuir maiores 

competências à Assembleia Geral das gestoras constituídas como associações, indo no sentido 

de diminuir as exigências legais para essa espécie de gestora.  

A segunda questão bastante debatida relaciona-se à adição de uma exceção aos textos 

do projeto de lei e da Lei nº 13.800/2019, a qual possibilita excepcionalmente o resgate de 5% 

do valor do principal do fundo patrimonial anualmente (com limitação global de 20%), desde 

que haja parecer favorável do Comitê de Investimentos, plano de recomposição do principal e 

decisão do Conselho de Administração. 

Por fim, a terceira questão controversa refere-se às disposições relacionadas às gestoras 

que possuem instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública 

apoiada. Isso porque os textos aprovados pelo Congresso e pela Presidência foram no sentido 

de aumentar os requisitos legais nessa situação.  

Alguns exemplos dessas alterações são: o estabelecimento de mandato de dois anos com 

uma recondução dos membros do Conselho de Administração das gestoras e de remuneração 

máxima dos membros dos órgãos da gestora em relação ao teto do dirigente máximo da apoiada; 

e a adição de outros requisitos essenciais do instrumento de parceria (como a previsão de regras 

de transferência de patrimônio). 

Já em relação ao Capítulo III, houve uma série de mudanças em cada um dos três textos. 

Enquanto o texto da MP previa o Programa de Excelência, focado no incentivo a PD&I, os 

textos do projeto de lei e da Lei acabaram por retirá-lo, tendo ficado estabelecido que seria 

necessário um projeto de lei específico para tratar de uma iniciativa tão significativa. Por outro 

lado, enquanto o projeto de lei estipulou alguns benefícios fiscais passíveis aos doadores de 

fundos patrimoniais, a Presidência vetou tais dispositivos sob a justificativa de onerosidade ao 

orçamento público (destaca-se, contudo, que os benefícios fiscais previstos no Capítulo II e 

específicos aos fundos ligados à cultura – da Lei Rouanet – foram mantidos nos três textos).  

Dessa forma, a comparação entre a redação dos textos indicou quais questões foram 

percebidas, no processo legislativo, como sensíveis, o que auxilia na interpretação da Lei nº 

13.800/2019. Destaca-se que o modelo previsto pela Lei – entendido como um entre os vários 

possíveis – possibilitou que instituições públicas fossem apoiadas por fundos patrimoniais, 

além de permitir que elas se mobilizassem para incentivar a estruturação ou estruturassem por 

si mesmas as gestoras dos fundos. Foi inovadora ao inserir o instituto dos fundos patrimoniais 
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no ordenamento jurídico brasileiro, tendo potencial impacto no mercado de capitais do país
197

, 

e ao propor um modelo que poderá servir de molde para a iniciativa pública e/ou privada.    

Finalmente, em referência ao estudo de caso do Museu Nacional, viu-se que há diversas 

medidas de enfrentamento e reconstrução do Museu após o incêndio de 2 de setembro de 2018, 

entre elas a atuação direta da UFRJ, autarquia federal de cuja estrutura o Museu faz parte, a 

atuação da SAMN e do Projeto Museu Nacional Vive. Mesmo que a UFRJ não esteja a priori 

envolvida em iniciativas ligadas à criação de um fundo patrimonial, a SAMN, associação cujos 

objetivos sociais estão entrelaçados ao Museu Nacional, poderá, segundo seu Estatuto, criar 

fundo patrimonial a favor do Museu, como forma de concretizar seus próprios objetivos. Além 

disso, a SAMN possui contrato de concessão de colaboração financeira com o BNDES, no qual 

foi estabelecido um subcrédito destinado à estruturação de um fundo patrimonial vinculado à 

sustentabilidade do Museu Nacional.  

Também o Projeto Museu Nacional Vive, produto da cooperação técnica entre UFRJ, 

UNESCO e Instituto Cultural Vale, possui iniciativas no sentido de promover a educação e 

pesquisa sobre o tema da sustentabilidade museológica, o que passa pela estruturação de fundos 

patrimoniais.  

Portanto, ainda que não haja documentação atestando a criação e a estruturação de um 

fundo patrimonial cuja função seja apoiar o Museu Nacional, há indícios de que está se trilhando 

um caminho para tanto, o que pode ser visto tanto pelas movimentações da SAMN quanto pela 

aproximação do Museu Nacional ao IBRAM. Recentemente, o IBRAM e o BNDES firmaram 

um acordo de cooperação técnica com o intuito de elaboração de um projeto básico de fundo 

patrimonial do IBRAM. Ainda há discussão se esse fundo poderá ou não apoiar museus além 

daqueles vinculados ao IBRAM, como é o caso do Museu Nacional. De qualquer forma, a 

aproximação do Museu Nacional dessas instituições parece também apontar para uma possível 

troca de experiências para uma futura estruturação de um fundo patrimonial. 

 

 

 

197 “Os endowments, por sua natureza de investir no longo prazo, foram pioneiros no investimento em novas 
classes de ativos como os fundos de venture capital e private equity e, mais recentemente, nos fundos de 
investimento de impacto, que investem em negócios com impacto socioambiental [...] Os endowments investem 
em inovação, aceitam correr mais risco e esperam retornos em prazos mais longos. Dessa forma, esses fundos 
podem alavancar o desenvolvimento do mercado de capitais, o que para um país como o Brasil pode ser estratégico 
em um ambiente de queda da taxa de juros.” (CRUZ; FABIANI, 2017, p.194-195). Além disso, conforme apontado 
pela Paula Fabiani durante a banca examinadora deste trabalho realizada em 2 de dezembro de 2021, a partir da 
regulamentação dos fundos patrimoniais, muitas movimentações já podem ser percebidas no mercado financeiro, 
como a organização de bancos privados para oferecer gestão de fundos patrimoniais ou produtos semelhantes e a 
busca por especialistas e formação nesse assunto. 
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Contudo, mais de três anos após o incêndio que destruiu grande parte das dependências 

e coleções do mais antigo museu do país, pouco indica que o fundo patrimonial dedicado a tão 

importante causa esteja prestes a ser criado. Tendo sido editada com base tanto em anseios 

antigos quanto em urgências recentes, a Lei dos Fundos Patrimoniais mostra sinais (como se 

viu por meio da análise de caso concreto) de que ainda não se tornou aquilo para que foi 

projetada: uma alternativa atualmente viável para possibilitar a perpetuação de causas e 

organizações ligadas ao interesse social.  

Isso porque parece propor, conforme ilustra o estudo de caso deste trabalho, uma 

estrutura ainda bastante burocrática, e em especial para a Administração Pública. Se por um 

lado, a Lei dá sinais à sociedade civil para que ela mesma se organize para ajudar instituições 

públicas, por outro lado, ela não oferece instrumentos suficientes para, por exemplo, resolver 

eventuais disputas entre organizações para serem gestoras do fundo ou discussões sobre a 

necessidade de um instrumento normativo autorizando a celebração do instrumento de parceria, 

ou mesmo para diminuir a burocracia que afasta uma Administração Pública que busca 

progressivamente por estruturas mais flexíveis
198

.  

Conforme o Monitor de Fundos Patrimoniais no Brasil
199

 elaborado pelo IDIS, 52 

fundos patrimoniais foram mapeados até o momento. Desses 52 fundos existentes, apenas 14 

foram estruturados dentro das regras da Lei nº 13.800/2019 (representando pouco mais de 25% 

dos fundos mapeados). Entre esses fundos apenas cinco são ligados a instituições públicas 

(representando pouco mais de 35% dos fundos que aplicam a Lei nº 13.800/2019 e pouco menos 

de 10% dos fundos mapeados). Ou seja, se entre as causas não ligadas a instituições públicas 

há uma aderência de pouco mais de 25% da Lei, esse número diminui para menos de 10% para 

as causas ligadas a instituições públicas. Tais dados indicam que, apesar de ter sido criada como 

uma forma de estreitar laços entre a iniciativa privada (sociedade civil, mercado de capitais etc.) 

e a Administração Pública, possibilitando que aquela promova e auxilie nas causas de 

instituições públicas, a Lei dos Fundos Patrimoniais ainda está caminhando a passos lentos em 

direção ao seu objetivo. 

Todos os fundos patrimoniais criados até o momento sob a Lei nº 13.800/2019 e que 

são apoiadores de instituições públicas estão ligados a universidades públicas situadas no 

 

 

 

198 Agradecimentos à professora Vera Monteiro pelas sugestões de complementação feitas durante a banca 
examinadora realizada em 02 de dezembro de 2021. 
199 Esta informação foi revisada em 9 de agosto de 2022. Mais informações disponíveis em: 
https://www.idis.org.br/monitor-de-fundos-patrimoniais-no-brasil/. 
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Estado de São Paulo
200

. Na criação ou estruturação desses fundos, o papel das fundações de 

apoio (da Lei nº 8.959/1994) e das associações de ex-alunos é bastante destacado, seja para 

atuação como organização gestora ou como mobilizadora para a estruturação e aporte inicial do 

fundo.  

Visto que não há atualmente nenhum fundo patrimonial criado de acordo com a Lei nº 

13.800/2019 fora desse modelo específico utilizado pelas universidades públicas, questiona-se 

a possibilidade de sucesso ou mesmo viabilidade de criação de um fundo patrimonial gerido 

pela SAMN (estrutura ainda frágil) para apoiar o Museu Nacional sem que haja o respaldo, o 

acompanhamento ou mesmo a iniciativa por parte da UFRJ, o que pode ser um dos sintomas 

para a demora na criação desse fundo. Espera-se que, com a finalização do projeto piloto 

conduzido pelo IBRAM para criação de um fundo patrimonial de apoio à causa museal, seja 

possível a visualização de um novo modelo viável para a estruturação de fundos patrimoniais 

sob a Lei nº 13.800/2019. 

Tendo em vista esse panorama, conclui-se que os fundos patrimoniais, em geral, são 

uma boa alternativa econômica para tutela de bens e iniciativas de interesse público. O processo 

legislativo pelo qual passou a Lei nº 13.800/2019 mostrou que há muita discussão em relação à 

estruturação desses fundos no Brasil, seja pelas regras gerais do Código Civil ou pelas novas 

regras da Lei nº 13.800/2019. No caso do Museu Nacional, paradigmático quanto à aceleração 

da discussão sobre fundos patrimoniais no país, ainda não houve, até o momento, o 

desenvolvimento de uma estrutura de fundo patrimonial vinculado à instituição, o que se 

apresenta como um sintoma da dificuldade de se aplicar a Lei dos Fundos Patrimoniais. 

Contudo, muitos indícios apontam para um possível avanço em relação ao tema, o que dá 

esperança e expectativa quanto ao aperfeiçoamento do instituto dos fundos patrimoniais no 

Brasil. 

  

 

 

 

200 A saber: (i) Endowment FMUSP (gestora: Gestora de Fundo Patrimonial da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (associação)), (ii) Fundo Patrimonial da USP (gestora: Fundação Gestora do Fundo 
Patrimonial da USP), (iii) Lumina (gestora: Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP), (iv) 
Prospera Unesp (gestora: Associação Prospera) e (v) Sempre Sanfran (gestoras: Fundação Arcadas e Associação 
de Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP).  
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APÊNDICE 1 | ROTEIRO DE CONVERSA SEMIESTRUTURADA 

 

Cidade: São Paulo    

Dia / hora:  27 de maio de 2021 às 9h00   

Duração: 30 minutos   

Local: através da Plataforma Microsoft Teams  

Nome: Paula Jancso Fabiani 

Cargo: Presidente-Diretora do IDIS 

 

Eixo 1. Perfil  

1. Percurso acadêmico e profissional (rapidamente). 

a) O que fez você se interessar em trabalhar no IDIS? 

b) Qual é o papel do IDIS em relação à criação de endowments? Como funciona, 

na prática, o “apoio” do IDIS (advocacy)? 

 

Eixo 2. Mapeamento geral 

2. Possibilidade de criação de fundos patrimoniais e gestoras com base em regras do direito 

civil (e não com base na Lei de Fundos Patrimoniais) 

a) Quais as diferenças/vantagens ou desvantagens em cada modelo? 

b) O que você tem visto mais na prática? Qual você entende que seria o racional 

entre adotar uma ou outra tática? 

 

Eixo 3. Experiência pessoal antes e após a edição da Medida Provisória nº 851/2018  

3. Coalizão IDIS 

a) Trabalho anterior à MP nº 851/2018 

b) Incêndio do Museu Nacional (relevância/urgência) 

c) Audiência pública da Comissão Mista da MP (participação do IDIS) 

d) Carta aberta ao Ministério da Cidadania e à Secretaria da Cultura (fundos 

voltados à cultura) 

e) Nota Técnica + Livro “Guia” 

f) Carta aberta ao Ministério do Turismo e à Secretaria da Cultura (Lei Rouanet 

para fundos patrimoniais) 
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Eixo 4. Casos específicos  

4. TEMA A: Envolvimento no processo para o Museu Nacional do RJ? 

a) Transparência 

i. Criação de fundação ou associação?  

ii. Aprovação pelo MP/RJ de fundação? 

iii. Dificuldade de acesso à informação 

b) Desafios 

i. Repasse do Fundo Especial do Parlamento Fluminense 

ii. Diálogo com o Projeto Museu Nacional Vive 

iii. BNDES (fomento e modelagem do fundo patrimonial) em conjunto com 

o IBRAM (modelagem de fundo patrimonial): acordo de cooperação 

técnica 

iv. O IDIS vai atuar na modelagem (contratação de consultorias para 

elaborar projeto do Fundo Patrimonial IBRAM)? 

OU 

4. TEMA B: Lumina da Unicamp / Fundo Patrimonial da Unicamp (FPU) 

a) Regulamento do FPU/deliberações do conselho universitário da Unicamp): 

menções explícitas à aplicação da Lei de Fundos Patrimoniais. Na prática, 

quando vão constituir fundos com base na Lei de Fundos Patrimoniais, fazem 

sempre menção explícita? 

b) Elemento essencial nesses normativos para “puxar” a inteligência da Lei de 

Fundos Patrimoniais? Alguma disposição sem a qual seria impossível enquadrar 

um fundo na Lei de Fundos Patrimoniais? 

c) Unicamp parece ser um exemplo especificamente interessante: 

i. Patronos (Associação Fundo Patrimonial Patronos); 

ii. FPU (cuja gestora é a FUNCAMP – Fundação Unicamp) aplica 

explicitamente a Lei de Fundos Patrimoniais. 

 

Eixo 5. Comentários finais 

5. Outros casos interessantes? 
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APÊNDICE 2 | QUADRO COMPLETO DE PROPOSIÇÕES SOBRE FUNDOS PATRIMONIAIS NAS DUAS CASAS LEGISLATIVAS 

 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Complementar 
Código: PLP 43/2021  
Ano: 2021 
Resultado: N/A 
Situação: Apensado ao PLP 25/2020. 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Deputado Otto Alencar 
Filho  
Partido: PSD / UF: BA 

Altera a Lei 
Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006. 

Art. 3º § 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado 
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 
desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: II 
– que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 
jurídica com sede no exterior, salvo se aplicar, ao menos, 0,5% de sua 
receita anual em fundo patrimonial regido pela Lei nº 13.800 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 2256/2021 
Ano: 2021 
Resultado: N/A 
Situação: Aguardando Designação de 
Relator. Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Deputada Carmen 
Zanotto  
Partido: CIDADANIA / UF: SC 

Altera a Lei nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, para 
classificar como 
organizações da sociedade 
civil as unidades de saúde 
certificadas como 
entidades beneficentes de 
assistência social. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: I - organização da sociedade 
civil: a) a unidade de saúde certificada como entidade beneficente de 
assistência social, nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 
2009, e as demais entidades privadas sem fins lucrativos que não 
distribuam entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os apliquem integralmente 
na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio 
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 4450/2020 
Ano: 2021 
Resultado: N/A 
Situação: Pronta para Pauta na 
Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT). Em tramitação na Câmara 
Aprovado pelo Senado 
Autor/Coautor: Senador Federal 
Antonio Anastasia 
Partido: PSD / UF: MG 

Dispõe sobre os fundos 
filantrópicos 
emergenciais. 

Art. 14. Na hipótese de liquidação e dissolução do fundo filantrópico 
emergencial, o patrimônio líquido existente, observadas as regras 
estabelecidas no estatuto, deverá ser destinado: II – a um fundo 
patrimonial, constituído nos termos da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 
2019 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Complementar 
Código: PLP 249/2020 
Ano: 2020 
Resultado: Arquivado 
Situação: Prejudicado em face da 
aprovação da Subemenda Substitutiva 
Global de Plenário ao PLC nº 146, de 
2019, adotada pelo Relator da Comissão 
Especial (Sessão Deliberativa 
Extraordinária Virtual de 14/12/2020 – 
13h55 – 127ª Sessão). 
Autor/Coautor: Poder Executivo 
Partido: N/A / UF: N/A 

Institui o marco legal das 
startups e do 
empreendedorismo 
inovador. 

Art. 7º As empresas que possuem obrigações de investimento em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, decorrentes de outorgas ou 
delegações firmadas por meio de agências reguladoras, ficam autorizadas 
a cumprir seus compromissos com aporte de recursos em startups por 
meio de: I - fundos patrimoniais de que trata a Lei nº 13.800, de 4 de 
janeiro de 2019, voltados à inovação, na forma do regulamento; 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei de 
Conversão 
Código: PLV 31/2018 
Ano: 2018 
Resultado: Aprovado 
Situação: Transformada na Lei 
Ordinária 13800/2019 
Autor/Coautor: Poder Executivo 
Partido: N/A / UF: N/A 

Autoriza a administração 
pública a firmar 
instrumentos de parceria e 
termos de execução de 
programas, projetos e 
demais finalidades de 
interesse público com 
organizações gestoras de 
fundos patrimoniais e dá 
outras providências 

Todo o conteúdo. 

Tipo de proposição: Medida Provisória 
Código: MPV 851/2018 
Ano: 2018 
Resultado: Aprovado 
Situação: Transformada na Lei 
Ordinária 13800/2019 
Autor/Coautor: Poder Executivo 
Partido: N/A / UF: N/A 

Autoriza a administração 
pública a firmar 
instrumentos de parceria e 
termos de execução de 
programas, projetos e 
demais finalidades de 
interesse público com 
organizações gestoras de 
fundos patrimoniais e dá 
outras providências 

Todo o conteúdo. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei de 
Conversão 
Código: PLV 32/2018 
Ano: 2018 
Resultado: Rejeitado 

Autoriza o Instituto 
Brasileiro de Museus 
(IBRAM) a instituir 
fundação privada, para a 
arrecadação, gestão e 

Art. 3º A fundação a que se refere o art. 1º pode celebrar acordos com 
instituições museológicas, suas mantenedoras, instituições de apoio e 
fundos patrimoniais, no intuito do cumprimento de seus objetivos. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Comissão Mista da 
MPV 850/2018 
Partido: N/A / UF: N/A 

aplicação de fundos e 
recursos. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 8694/2017 
PLS 16/2015  
Ano: 2017 
Resultado: Arquivado 
Situação: Aprovado pelo Senado 
Arquivado pela Câmara 
Autor/Coautor: Senadora Federal Ana 
Amélia 
Partido: PP / UF: RS 

Dispõe sobre fundações 
privadas que têm por 
propósito único captar e 
gerir doações de pessoas 
físicas e jurídicas e 
destiná-las às instituições 
que especifica. 

N/A 

Tipo de proposição: Medida Provisória 
Código: MPV 850/2018 
Ano: 2017 
Resultado: Rejeitado 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Poder Executivo 
Partido: N/A / UF: N/A 

Autoriza o Poder 
Executivo federal a 
instituir a Agência 
Brasileira de Museus - 
Abram e dá outras 
providências. 

Art. 11 § 1º O contrato de gestão conterá as seguintes cláusulas, entre 
outras: VII - o compromisso de instituição de fundo patrimonial privado 
com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e 
jurídicas privadas, nos termos da Medida Provisória nº 851, de 10 de 
setembro de 2018, com o objetivo de reconstruir e modernizar o Museu 
Nacional, de que trata o Decreto-Lei nº 8.689, de 16 de janeiro de 1946, 
além de restaurar e recompor o seu acervo. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 3386/2019 
Ano: 2019 
Resultado: N/A 

Cria o Fundo Nacional de 
Preservação da Qualidade 
de Vida Animal e 
estabelece a obrigação de 

Art. 3º Parágrafo único. Poderão acessar os recursos do Fundo Nacional 
de Preservação da Qualidade de Vida Animal: II - entidade privada sem 
fins lucrativos, constituídas ao menos por 2 (dois) anos, que não distribua 
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, 
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Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Situação: Apensado ao PL 6434/2013 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Jéssica Sales 
Partido: MDB / UF: AC 

se criar, em todos os 
municípios com 
população superior a 
oitocentos e cinquenta mil 
habitantes, ao menos um 
hospital público 
veterinário, e dá outras 
providências. 

doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente 
na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio 
da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 1893/2019 
Ano: 2019 
Resultado: N/A 
Situação: Aguardando Parecer do 
Relator na Comissão de Cultura 
(CCULT) 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Renildo Calheiros 
Partido: PCdoB / UF: PE 

Institui o Fundo Especial 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - 
FUNPHAN 

Art. 2º O FUNPHAN contará com receitas oriundas das seguintes fontes: 
V – recursos de fundos patrimoniais (endowment funds), criados com o 
objetivo arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas 
privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse 
público, em conformidade como o disposto na Lei nº 13.800, de 4 de 
janeiro de 2019 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Complementar 
Código: PLP 146/2019 
Ano: 2019 
Resultado: Aprovado 
Situação: Transformado na Lei 
Complementar 182/2021 

Dispõe sobre startups e 
apresenta medidas de 
estímulo à criação dessas 
empresas e estabelece 
incentivos aos 
investimentos por meio do 
aprimoramento do 

Art. 25 § 2º O representante legal da organização gestora de fundo 
patrimonial ou do FIP que receber recursos nos termos do caput emitirá 
certificado comprobatório para fins de eficácia liberatória quanto a 
obrigações legais ou contratuais de investimento em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação na exata proporção do seu aporte, no valor 
das despesas qualificadas para esse fim, quando: I - da efetiva 
transferência do recurso ao fundo patrimonial, após a celebração de 
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Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Autor/Coautor: Jhc, Tabata Amaral e 
outros 
Partido: PSB e PDT / UF: AL e SP  

ambiente de negócios no 
País. 

instrumento de repasse; e II - da efetiva transferência do recurso, após 
assinatura do termo de adesão com o FIP, nos termos da regulamentação 
da CVM 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 2306/2020 
Ano: 2020 
Resultado: N/A 
Situação: Aguardando Constituição de 
Comissão Temporária pela Mesa; 
Pronta para Pauta no Plenário (PLEN) 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Luisa Canziani e Bruna 
Furlan 
Partido: PDT e PSDB / UF: PR e SP 

Estabelece incentivo fiscal 
em favor das empresas que 
firmarem parceria com 
universidades e institutos 
de ensino superior ou de 
pesquisa, para o 
desenvolvimento de 
projetos relativos ao 
COVID-19. 

(redução em imposto) Art. 3º As pessoas jurídicas que apurem o imposto 
sobre a renda com base no lucro real poderão deduzir, do imposto devido 
em cada período de apuração, valor equivalente à aplicação da sua 
alíquota, excluído o adicional, sobre a soma dos recursos destinados até 
31 de dezembro de 2020 às entidades referidas no art. 1º para a realização 
dos estudos e demais projetos de que trata o art. 2º. § 4º O incentivo fiscal 
de que trata o “caput” também se aplica às doações de propósito 
específico feitas pelas pessoas jurídicas, para as finalidades previstas 
nesta Lei, a organizações gestoras de fundo patrimonial, instituídas nos 
termos da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019, que apoiem as 
instituições referidas neste artigo. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 825/2019 
Ano: 2019 
Resultado: N/A 
Situação: Apensado ao PL 7619/2017 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Domingos Sávio 
Partido: PSDB / UF: MG 

Altera a Lei nº 8.313, de 
23 de dezembro de 1991, 
para promover 
aperfeiçoamentos no 
Pronac e em seus 
mecanismos de promoção 
do setor da cultura. 

Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos: 
IV – Fundos Patrimoniais Vinculados (FPVs), nos termos do 
regulamento. 
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Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 4143/2019 
Ano: 2019 
Resultado: Arquivado 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Carlos Sampaio 
Partido: PSDB / UF: SP 

Institui o Programa de 
Inclusão e Difusão da 
Cultura Digital - PIDCD, a 
ser implementado em 
todas as etapas da 
educação básica. 

Art. 8.º Atendidas as regras previstas na Lei n.º 13.800, de 4 de janeiro 
de 2019, fica autorizada a instituição de fundos patrimoniais como forma 
de se constituir fonte de recursos de longo prazo a serem destinados a 
instituições apoiadas, por meio de instrumentos de parceria e de execução 
de programas, projetos e demais finalidades de interesse público, com 
vistas a assegurar a consecução das finalidades previstas no Programa de 
Inclusão e Difusão da Cultura Digital. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 3076/2020 
Ano: 2020 
Resultado: N/A 
Situação: Aguardando Constituição de 
Comissão Temporária pela Mesa 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Poder Executivo 
Partido: N/A / UF: N/A 

Institui o Programa 
Universidades e Institutos 
Empreendedores e 
Inovadores - Future-se. 

Art. 27. Os fundos patrimoniais de que trata a Lei nº 13.800, de 4 de 
janeiro de 2019, podem apoiar as ações do Programa Future-se, sem 
prejuízo da existência de outros fundos patrimoniais específicos para 
universidades e institutos federais. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 3715/2020 
Ano: 2020 
Resultado: N/A 
Situação: Aguardando Parecer do 
Relator na Comissão de Minas e Energia 
(CME) 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Padre João 

Cria o Programa 
Barraginhas e outras 
ecotécnicas para 
recuperação e perenização 
hídrica, na Política 
Nacional de Recursos 
Hídricos.  

Art. 6º Os projetos de recuperação e perenização hídrica serão 
executados mediante as seguintes formas operacionais: IV – recursos 
oriundos de fundos patrimoniais instituídos para apoiar projetos de 
recuperação hídrica 
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Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Partido: PT / UF: MG  

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 2083/2019 
Ano: 2019 
Resultado: N/A 
Situação: Apensado ao PL 7704/2010 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Pastor Sargento Isidório 
Partido: AVANTE / UF: BA 

Indicar diretrizes para o 
atendimento das 
Comunidades 
Terapêuticas como 
Política Pública 
permanente no Território 
Nacional, que garante o 
cuidado de qualidade aos 
pacientes com 
dependência química, em 
regime de residência 
transitória, instituindo 
como a Rede de Atenção 
Psicossocial no âmbito do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), na Política 
Nacional de Assistência 
Social - PNAS e no 
Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre 
Drogas - SISNAD. 

Art. 4º- Como Organização da Sociedade Civil, entidade privada sem fins 
lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou 
fundo de reserva; 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 1241/2019 
Ano: 2019 

Estabelece as diretrizes 
para o atendimento das 
Comunidades 

Art. 4º- Como Organização da Sociedade Civil, entidade privada sem fins 
lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
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Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Resultado: Retirado pelo autor 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Pastor Sargento Isidório 
Partido: AVANTE / UF: BA 

Terapêuticas como 
Política Pública 
permanente no Território 
Nacional, garantindo o 
cuidado de qualidade aos 
pacientes com 
dependência química, em 
regime de residência 
transitória, e dá outras 
providências. 

resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou 
fundo de reserva; 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 4643/2012 
PLC 158/2017 
Ano: 2012 
Resultado: N/A 
Situação: Aprovado na Câmara 
Aguardando Apreciação pelo Senado 
Federal 
Autor/Coautor: Bruna Furlan 
Partido: PSDB / UF: SP 

Autoriza a criação de 
Fundo Patrimonial 
(endowment fund) nas 
instituições federais de 
ensino superior. 

Art. 2º O Fundo Patrimonial será criado em cada instituição federal de 
ensino superior, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, para receber e administrar os recursos provenientes de 
doações de pessoas físicas e jurídicas e de outras fontes, sob gestão de 
um conselho de administração, composto de cinco membros, sob a 
presidência do reitor ou autoridade equivalente da instituição. (e demais 
disposições) 
Alteração da Lei n.º 9.250, de 26 de dezembro de 1995 Art. 12. Do 
imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos: IX 
– as doações feitas aos fundos patrimoniais (endowment funds) criados 
pelas instituições federais de ensino superior para o fomento às 
atividades de pesquisa e inovação sob sua responsabilidade 
Alteração da Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995 Art. 13 § 2º 
Poderão ser deduzidas as seguintes doações: II - as efetuadas aos fundos 
patrimoniais (endowment funds) criados pelas instituições federais de 
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Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
ensino superior ou às 
instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por 
lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da 
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro 
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso 
seguinte 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 3612/2015  
Ano: 2015 
Resultado: Arquivado 
Situação: Apensado ao PL 1031/2015 
Autor/Coautor: Professora Dorinha 
Seabra Rezende 
Partido: DEM / UF: TO 

Regulamenta a criação de 
Fundos Patrimoniais para 
apoiar preferencialmente 
instituições privadas sem 
fins lucrativos nas áreas de 
educação, saúde e 
assistência social. 

Art. 2° O Fundo Patrimonial, para efeitos desta Lei, deve ser constituído 
com personalidade jurídica de direito privado, vinculado a uma entidade 
privada sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de educação, saúde e 
assistência social, ou a uma instituição pública de ensino superior (e 
demais disposições) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 8512/2017 
Ano: 2017 
Resultado: Arquivado 
Situação: Apensado ao PL 6345/2016 
Autor/Coautor: Professora Dorinha 
Seabra Rezende 
Partido: DEM / UF: TO 

Regulamenta a criação de 
Fundos Patrimoniais 
destinados a formação de 
poupança de longo prazo 
para apoiar as entidades 
que atuam nas áreas de 
educação, saúde, 
assistência social, cultura, 
esportes, ciência e 
tecnologia. 

Art. 1º Esta Lei estabelece o marco regulatório para a criação de Fundos 
Patrimoniais (Endowment Funds) destinados a prover recursos 
financeiros para entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que 
atuam em atividades de interesse público nas áreas de educação, saúde, 
assistência social, cultura, esportes, ciência e inovação tecnológica. 
Art. 2° O Fundo Patrimonial, dotado de personalidade jurídica de direito 
privado, tem como objetivo captar, gerir e destinar doações de pessoas 
físicas e jurídicas para a entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, 
na condição de sua mantenedora, com atuação regular nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, cultura, esportes, ciência e inovação 
tecnológica. 



 
 
 

106 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 6775/2016 
Ano: 2016 
Resultado: Arquivado 
Situação: Apensado ao PL 3612/2015 
Autor/Coautor: Fernando Monteiro 
Partido: PP / UF: PE 

Dispõe sobre a criação e o 
funcionamento de fundos 
patrimoniais vinculados às 
instituições públicas e às 
privadas de interesse 
público sem fins 
lucrativos. 

Art. 1º As instituições públicas e as privadas de interesse público sem 
fins lucrativos poderão instituir fundos patrimoniais vinculados, com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para 
receber e administrar recursos provenientes de doações de pessoas físicas 
e jurídicas  
Art. 2º Os fundos patrimoniais instituídos na forma desta Lei serão 
vinculados às respectivas instituições públicas ou privadas de interesse 
público sem fins lucrativos que os constituírem e serão formados 
exclusivamente por dotações próprias e doações de bens, móveis e 
imóveis, e direitos de qualquer espécie, efetuadas por pessoas físicas ou 
jurídicas, domiciliadas no Brasil ou no exterior. 
Parágrafo único. O patrimônio dos fundos de que trata o caput deverá ser 
mantido estritamente segregado, contábil, administrativa e 
financeiramente, do patrimônio das instituições a que se vinculam, para 
todos os efeitos legais. 
(e demais disposições) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Código: PL 6345/2016 
Ano: 2016 
Resultado: Arquivado 
Situação: Apensado ao PL 8694/2017 
Autor/Coautor: Professora Dorinha 
Seabra Rezende 
Partido: DEM / UF: TO 

Regulamenta a criação de 
Fundos Patrimoniais 
destinados a formação de 
poupança de longo prazo 
para apoiar as entidades 
sem fins lucrativos que 
atuam na atividade 
desportiva. 

Art. 1º Esta Lei disciplina a criação de Fundo Patrimonial (Endowment 
Fund) com o objetivo específico de prover recursos financeiros para as 
entidades privadas, sem fins lucrativos, que atuam no fomento de práticas 
desportivas de modo regular em todas as modalidades desportivas. 
Art. 2° O Fundo Patrimonial, para efeitos desta Lei, deve ser constituído 
com personalidade jurídica de direito privado, vinculado a uma entidade 
privada sem fins lucrativos, na condição de mantenedora, com atuação 
regular em modalidades desportivas. 
(e demais disposições) 
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Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Tipo de proposição: Projeto de Lei  
Código: PL 7641/2017 
Ano: 2017 
Resultado: N/A 
Situação: Aguardando Parecer do 
Relator na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: Paulo Abi-Ackel 
Partido: PSDB / UF: MG 

Dispõe sobre fundos 
patrimoniais vinculados 
(endowments funds) no 
setor cultural, para as 
entidades privadas de 
natureza cultural, sem fins 
lucrativos. 

Art. 1º Esta Lei disciplina a criação de Fundo Patrimonial Vinculado 
(Endowment Fund) com o objetivo específico de prover recursos 
financeiros para as entidades privadas de natureza cultural, sem fins 
lucrativos, que atuam no fomento da cultura. 
Art. 2° O Fundo Patrimonial Vinculado, para efeitos desta Lei, deve ser 
constituído com personalidade jurídica de direito privado, vinculado a 
uma entidade privada de natureza cultural, sem fins lucrativos.  
(e demais disposições) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei  
Código: PL 7309/2017 
Ano: 2017 
Resultado: Retirado pelo autor 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Paulo Abi-Ackel 
Partido: PSDB / UF: MG 

Dispõe sobre fundos 
patrimoniais vinculados 
(endowments funds) no 
setor cultural, para as 
entidades privadas de 
natureza cultural, sem fins 
lucrativos. 

Art. 1º Esta Lei disciplina a criação de Fundo Patrimonial Vinculado 
(Endowment Fund) com o objetivo específico de prover recursos 
financeiros para as entidades privadas de natureza cultural, sem fins 
lucrativos, que atuam no fomento da cultura. 
Art. 2° O Fundo Patrimonial Vinculado, para efeitos desta Lei, deve ser 
constituído com personalidade jurídica de direito privado, vinculado a 
uma entidade privada de natureza cultural, sem fins lucrativos. 
(e demais disposições) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei  
Código: PL 1508/1973  
Ano: 1973 
Resultado: Arquivado 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: JOSIAS LEITE 
Partido:  PFL / UF: PE 

Dispõe sobre a venda de 
casas residenciais, de 
propriedade da Terceira 
Divisão Nordeste, da Rede 
Ferroviária Federal S/A 
existentes no Estado de 

N/A: não se relaciona ao tema discutido. O termo "fundo patrimonial" 
foi citado na justificação do PL; contudo, não foi aplicado no sentido 
desta pesquisa.  
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Pernambuco aos seus 
atuais ocupantes. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei 
Complementar 
Código: PLP 420/2014 
Ano: 2014 
Resultado: Aprovado 
Situação: Transformado na Lei 
Complementar 167/2019 
Autor/Coautor: Pedro Eugênio 
Partido: PT / UF: PE  

Altera a Lei 
Complementar nº 123 de 
14 de dezembro de 2006, 
de forma garantir o crédito 
correspondente da 
substituição tributária que 
grave o 
Microempreendedor 
Individual - MEI ou o 
contribuinte optante do 
Simples Nacional. 

N/A 

Tipo de proposição: Projeto de Lei  
Código: PL 8129/2017 
PLS 534/2015 
Ano: 2017 
Resultado: Arquivado 
Situação: Aprovado pelo Senado 
Arquivado pela Câmara 
Autor/Coautor: Senador Federal José 
Medeiros 
Partido: PSD / UF: MT 

Cria a declaração única de 
informações 
socioeconômicas e fiscais 
da pessoa jurídica de 
direito privado sem fins 
lucrativos de pequeno 
porte. 

§ 1º Para fins desta Lei, considera-se pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos de pequeno porte aquela com receita bruta anual de 
até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) que: 
I – não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução 
do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

Tipo de proposição: Projeto de Lei de 
Conversão  

Altera a Lei nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, que 

Altera a Lei nº 13.019 Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: a) 
organização da sociedade civil: a) entidade privada sem fins lucrativos 
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Código: PLV 21/2015 MPV68415 
Ano: 2015 
Resultado: Aprovado 
Situação: Transformada na Lei 
Ordinária 13204/2015 
Autor/Coautor: Poder Executivo 
Partido: N/A / UF: N/A 

estabelece o regime 
jurídico das parcerias 
voluntárias, envolvendo 
ou não transferências de 
recursos financeiros, entre 
a administração pública e 
as organizações da 
sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para 
a consecução de 
finalidades de interesse 
público; define diretrizes 
para a política de fomento 
e de colaboração com 
organizações da sociedade 
civil; institui o termo de 
colaboração e o termo de 
fomento; e altera as Leis 
nºs 8.429, de 2 de junho de 
1992, e 9.790, de 23 de 
março de 1999. 

que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, 
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções 
de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva; 

Tipo de proposição: Projeto de Lei  
Código: PL 7619/2017 
Ano: 2017 
Resultado: N/A 

Altera a Lei nº 8.313, de 
23 de dezembro de 1991, 
para promover 
aperfeiçoamentos no 

Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos: 
IV – Fundos Patrimoniais Vinculados (FPVs), nos termos do 
regulamento 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dados da proposição Ementa da proposição Resumo do conteúdo (relacionado a fundo patrimonial) 
Situação: Aguardando Parecer do 
Relator na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC) 
Em tramitação na Câmara 
Autor/Coautor: CPI 
Partido: N/A / UF: N/A  

Pronac e em seus 
mecanismos de promoção 
do setor da cultura. 

 
SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei do 
Senado 
Código: PLS 160/2017  
Ano: 2017 
Resultado: N/A  
Situação: A ser analisado pelo Senado 
Federal 
Autor/Coautor: Senador Elmano 
Férrer 

Partido: PMDB / UF: PI 

Dispõe sobre a criação e o 
funcionamento de fundos 
patrimoniais vinculados ao 
financiamento de unidades 
de conservação federais. 

Art. 1º O Poder Executivo federal poderá instituir fundos patrimoniais 
vinculados, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, para receber e administrar recursos provenientes de doações de 
pessoas físicas e jurídicas.  
Parágrafo único. Na instituição dos fundos, serão priorizadas as unidades 
de conservação do grupo de proteção integral, conforme definidas pela Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que tenham sido tombadas pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) como patrimônio histórico e cultural da Humanidade. 
Art. 2º Os fundos patrimoniais instituídos na forma desta Lei serão 
vinculados às unidades de conservação federais previstas no parágrafo 
único do art. 1º e serão formados exclusivamente por dotações próprias e 
doações de bens, móveis e imóveis, e direitos de qualquer espécie, 
efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no Brasil ou no 
exterior. 
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SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 
Parágrafo único. O patrimônio dos fundos de que trata o caput será mantido 
estritamente segregado, contábil, administrativa e financeiramente, para 
todos os efeitos legais. 
(e demais proposições) 

Tipo de proposição: Projeto de Lei do 
Senado  
Código: PLS 16/2015 
PL 8694/2017 
Ano: 2015 
Resultado: Rejeitada pela Câmara dos 
Deputados 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Senadora Ana Amélia 

Partido: PP / UF: RS 

Dispõe sobre a criação e o 
funcionamento de fundos 
patrimoniais vinculados ao 
financiamento de 
instituições públicas de 
ensino superior. 

Art. 1º As instituições públicas de ensino superior poderão instituir fundos 
patrimoniais vinculados, com personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, para receber e administrar recursos provenientes de 
doações de pessoas físicas e jurídicas. 
Art. 2º Os fundos patrimoniais instituídos na forma desta Lei serão 
vinculados às respectivas instituições de ensino superior que os 
constituírem e serão formados exclusivamente por dotações próprias e 
doações de bens, móveis e imóveis, e direitos de qualquer espécie, 
efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no Brasil ou no 
exterior. 
Parágrafo único. O patrimônio dos fundos de que trata o caput deverá ser 
mantido estritamente segregado, contábil, administrativa e 
financeiramente, do patrimônio das instituições de ensino a que se 
vinculam, para todos os efeitos legais.  

Tipo de proposição: Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados  
Código: PLC 158/2017 
PL 4643/2012 
Ano: 2017 
Resultado: N/A 

Permite a criação de fundo 
patrimonial nas instituições 
federais de ensino superior. 

Art. 2º O Fundo Patrimonial será criado em cada instituição federal de 
ensino superior, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, para receber e administrar os recursos provenientes de doações 
de pessoas físicas e jurídicas e de outras fontes, sob gestão de um conselho 
de administração, composto de cinco membros, sob a presidência do reitor 
ou autoridade equivalente da instituição. (e demais disposições) 
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SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 
Situação: A ser analisado pelo Senado 
Federal 
Autor/Coautor: Deputada Federal 
Bruna Furlan 

Partido: PSDB / UF: SP  

Alteração da Lei n.º 9.250, de 26 de dezembro de 1995 Art. 12. Do imposto 
apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos: IX – as 
doações feitas aos fundos patrimoniais (endowment funds) criados pelas 
instituições federais de ensino superior para o fomento às atividades de 
pesquisa e inovação sob sua responsabilidade 
Alteração da Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995 Art. 13 § 2º Poderão 
ser deduzidas as seguintes doações: II - as efetuadas aos fundos 
patrimoniais (endowment funds) criados pelas instituições federais de 
ensino superior ou às 
instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei 
federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da 
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro 
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso 
seguinte. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei do 
Senado  
Código: PL 2537/2020 
Ano: 2020 
Resultado: N/A 
Situação: A ser analisado pelo Senado 
Federal  
Autor/Coautor: Senadora Soraya 
Thronicke  

Partido: PSL / UF: MS 

Dispõe sobre a transação 
resolutiva de litígio relativa 
à cobrança de créditos da 
Fazenda Pública; altera o 
percentual de redução do 
lucro líquido e o percentual 
a ser reduzido por 
compensação da base de 
cálculo negativa, quando 
reconhecida a ocorrência 

Art. 3º O Capítulo III da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019, passa a 
vigorar acrescido do seguinte dispositivo: “Art. 30-A. Ficam isentos do 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) os recursos mantidos e 
aplicados pelas organizações gestoras de fundos patrimoniais, constituídas 
nos termos desta Lei, na hipótese de ocorrência Estado de Calamidade 
Pública.” 
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SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 
do estado de calamidade 
pública; isenta do IRRF os 
recursos mantidos e 
aplicados pelas 
organizações gestoras de 
fundos patrimoniais, 
constituídas nos termos da 
Lei nº 13.800, de 04 de 
janeiro de 2019; e altera as 
Leis nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 9.492, 
de 10 de setembro de 1997 
e 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei do 
Senado  
Código: PL 1647/2020 
Ano: 2020 
Resultado: Retirado pela autora 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Senadora Soraya 
Thronicke 

Partido: PSL / UF: MS 

Dispõe sobre a transação 
resolutiva de litígio relativa 
à cobrança de créditos da 
Fazenda Pública; altera o 
percentual de redução do 
lucro líquido ajustado pelas 
adições e exclusões 
previstas ou autorizadas 
pela legislação do Imposto 
de Renda e o percentual a 

Art. 5º O art. 28, da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 28 - Ficam isentos do Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) os recursos mantidos e aplicados pelas 
organizações gestoras de fundos patrimoniais, constituídas nos termos 
desta Lei, na hipótese de ocorrência Estado de Calamidade Pública, de 
Estado de Sítio ou de Estado de Defesa. (NR)” 
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SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 
ser reduzido por 
compensação da base de 
cálculo negativa, para 
efeito de determinação da 
base de cálculo da 
contribuição social sobre o 
lucro, quando reconhecida 
a ocorrência do estado de 
calamidade pública, do 
Estado de Sítio ou Estado 
de Defesa; isenta do IRRF 
os recursos mantidos e 
aplicados pelas 
organizações gestoras de 
fundos patrimoniais, 
constituídas nos termos da 
Lei nº 13.800, de 04 de 
janeiro de 2019; e altera as 
Leis nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996 e 9.492, 
de 10 de setembro de 1997. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei do 
Senado  
Código: PL 3817/2019 

Altera a Lei n° 8.958, de 20 
dezembro de 1994; a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro 

Art. 2º A Lei n° 8.958, de 20 dezembro de 1994, que “dispõe sobre as 
relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa 
científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências”, 
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SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 
Ano: 2019 
Resultado: N/A  
Situação: A ser analisado pelo Senado 
Federal 
Autor/Coautor: Senadora Leila Barros 

Partido: PSB / UF: DF 

de 1996; a Lei n° 10.973, de 
2 dezembro de 2004; e a 
Lei nº 13.800, de 4 de 
janeiro de 2019, e dá outras 
providências para ampliar o 
financiamento da educação 
superior no País. 

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 4º-E e 6º-A: “Art. 4°-E. Nos 
casos em que a execução de convênios ou contratos entre a fundação de 
apoio e a instituição apoiada resulte em serviço, produto ou programa 
destinada a terceiros que promova receita para a Fundação de Apoio, um 
mínimo de 15% (quinze por cento) do faturamento será revertido para a 
instituição apoiada, podendo ser aplicado diretamente em ações na 
entidade apoiada ou constituir receita para o Fundo Patrimonial da 
entidade. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput caso a fundação 
de apoio desenvolva produtos ou serviços utilizando-se de recursos 
humanos ou materiais da instituição apoiada.” 
Art. 5º Os arts. 13 e 14 da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019 passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 13... XI - receitas oriundas de 
patentes; XII - receitas transferidas por fundações de apoio; XIII - receitas 
oriundas de cessões de direitos. 
§ 2º... II - a locação; III - a alienação para a sua conversão em pecúnia, a 
fim de facilitar os investimentos; ou IV- Cessão onerosa do direito de 
superfície. 
“Art. 14... § 7º Equipara-se as modalidades descritas nos incisos deste 
artigo cessão não onerosa de direito de superfície recebida pelo fundo 
patrimonial.”(NR) 
Art. 6º A Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019 passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 31-A e 31-B: “Art. 31-A. Nos três anos seguintes a 
entrada em vigor desta Lei fica autorizada a entidade apoiada a transferir 
aos fundos patrimoniais bens imóveis de sua propriedade, gravados ou não 
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SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 
com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade. § 1º Deve constar 
cláusula de reversão dos bens transferidos para entidade apoiada em caso 
de extinção do Fundo Patrimonial. § 2º Caso não seja gravado com cláusula 
de impenhorabilidade e inalienabilidade, o bem imóvel a ser transferido 
deve ser desafetado.” 
“Art. 31-B. O doador para Fundo Patrimonial fica autorizado a divulgar 
essa doação. Parágrafo único. Pode a entidade apoiada divulgar nos seus 
espaços o nome de doadores, inclusive conceder nomes de pessoas físicas 
ou jurídicas a espaços financiados ou mantidos por doadores.” (NR)  

Tipo de proposição: Proposta de 
Emenda à Constituição 
Código: PEC 139/2019 
Ano: 2019 
Resultado: N/A 
Situação: A ser analisado pelo Senado 
Federal 
Autor/Coautor: Senadora Leila Barros 
etc 

Partido: PSB / UF: DF 

Traz mecanismos para 
financiar as instituições 
federais de ensino. 

Alteração do art. 207 da CF: "§ 3º Além dos recursos orçamentários 
destinados pelos entes mantenedores as Universidades Públicas podem 
constituir fundos patrimoniais para auxiliar nas atividades de ensino e 
pesquisa, sendo vedado pagamento de folha de pessoal com os recursos 
desses fundos. § 4º Os contribuintes que doarem a esses fundos 
patrimoniais têm os seguintes benefícios: I - A pessoa física pode abater 
até 5% do valor anual dos impostos previstos nos incisos III e VII do Art. 
153 desta Constituição; e II - A pessoa jurídica pode abater até 2% do valor 
anual do Imposto previsto no inciso III do Art. 153 desta Constituição." 

Tipo de proposição: Medida 
Provisória  
Código: MPV 851/2018 
Ano: 2018 
Resultado: Aprovado 

Autoriza a administração 
pública a firmar 
instrumentos de parceria e 
termos de execução de 
programas, projetos e 

Institui o marco regulatório dos fundos patrimoniais: criação, gestão e 
fiscalização, instrumentos de parceria com o setor público nas áreas de 
educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio 
ambiente, assistência social e desporto. 
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SENADO FEDERAL 

Dados da proposição Ementa Resumo do conteúdo (relacionado a fundos patrimoniais) 
Situação: N/A 
Autor/Coautor: Presidência da 
República 

Partido: N/A / UF: N/A 

demais finalidades de 
interesse público com 
organizações gestoras de 
fundos patrimoniais e dá 
outras providências. 

Tipo de proposição: Projeto de Lei  
Código: PL 4450/2020 
Ano: 2021 
Resultado: N/A 
Situação: Pronta para Pauta na 
Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) 
Em tramitação na Câmara 
Aprovado pelo Senado 
Autor/Coautor: Senador Federal 
Antonio Anastasia 

Partido: PSD / UF: MG  

Dispõe sobre os fundos 
filantrópicos emergenciais. 

Art. 14. Na hipótese de liquidação e dissolução do fundo filantrópico 
emergencial, o patrimônio líquido existente, observadas as regras 
estabelecidas no estatuto, deverá ser destinado: II – a um fundo 
patrimonial, constituído nos termos da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 
2019 

 
  



 
 
 

118 

APÊNDICE 3 | PROPOSTAS DE EMENDA APRESENTADAS AO TEXTO DA MP Nº 851/2018 

 

Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 1 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Gorete Pereira  
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha  

Repactuação e/ou liquidação de 
dívidas rurais disciplinadas pela 
Lei nº 13.340/2016 

Nos termos do art. 4º § 4º da Resolução do Congresso Nacional 
nº 1 de 2002, "É vedada a apresentação de emendas que versem 
sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, 
cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento 
liminar". Além disso, segundo julgamento da ADI nº 5.127/DF, 
o Poder Legislativo não pode incluir em lei de conversão 
matéria estranha à MP. 

Emenda nº: 2 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera  
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 3  
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Supressão do Programa de 
Excelência 

Propõe a supressão de todo o 
Capítulo III da MP, que institui o 
Programa do Fomento à 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação - Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda seria 
resultado da falta de clareza sobre o funcionamento do 
programa, pois o Programa é inovador ao permitir que 
empresas que possuam obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) aportem, como forma de cumprir tais obrigações, 
recursos em fundos patrimoniais exclusivos de instituições 
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Emenda Assunto Parecer 
públicas e em FIP (Fundos de Investimento em Participação; 
estímulo à inovação) nas categorias capital semente, empresas 
emergentes e produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O representante da da gestora ou 
FIP que receber recursos deverá emitir certificado 
comprobatório de eficácia liberatória quanto a obrigações de 
investimento em PD&I. Trata-se de alternativa complementar 
para destinação de recursos a serem investidos 
obrigatoriamente em PD&I sempre nas áreas de atuação das 
empresas originárias dos setores regulados.  
Obs.: sobre o tema, a Relatora acrescenta o inciso IV ao art. 28, 
recomendando que o Poder Público regulamente os percentuais 
máximos das obrigações do art. 29 que poderão ser destinados 
ao Programa de Excelência 
VOTO FINAL: em nome do consenso, decidiu-se por excluir 
o Capítulo III, considerando que o assunto merece debate mais 
percuciente, demandando tempo de que não dispomos em sede 
de trâmite de medida provisória. 

Emenda nº: 4 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Ana Amélia  
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 



 
 
 

120 

Emenda Assunto Parecer 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 5 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Ana Amélia 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Supressão do Programa de 
Excelência 

Propõe a supressão de todo o 
Capítulo III da MP, que institui o 
Programa do Fomento à 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação - Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda seria 
resultado da falta de clareza sobre o funcionamento do 
programa, pois o Programa é inovador ao permitir que 
empresas que possuam obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) aportem, como forma de cumprir tais obrigações, 
recursos em fundos patrimoniais exclusivos de instituições 
públicas e em FIP (Fundos de Investimento em Participação; 
estímulo à inovação) nas categorias capital semente, empresas 
emergentes e produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O representante da da gestora ou 
FIP que receber recursos deverá emitir certificado 
comprobatório de eficácia liberatória quanto a obrigações de 
investimento em PD&I. Trata-se de alternativa complementar 
para destinação de recursos a serem investidos 
obrigatoriamente em PD&I sempre nas áreas de atuação das 
empresas originárias dos setores regulados.  
Obs.: sobre o tema, a Relatora acrescenta o inciso IV ao art. 28, 
recomendando que o Poder Público regulamente os percentuais 
máximos das obrigações do art. 29 que poderão ser destinados 
ao Programa de Excelência 

Emenda nº: 6 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Carlos Sampaio 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha 

Não informado Recomenda-se a apreciação perante a Comissão Mista da MP 
850/2018, com a qual possui afinidade temática 
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Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 7 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Pauderney Avelino 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Duplo incentivo fiscal 

Propõe suprimir o inciso I do § 1º 
do art. 29 da MP, permitindo que 
empresas cujas obrigações de 
pesquisa e desenvolvimento 
constituam condições para 
obtenção de benefícios fiscais 
possam cumprir tais obrigações 
aportando recursos a fundos 
patrimoniais e FIPs. 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: haveria duplo 
incentivo (benefício fiscal originário e eventuais benesses 
tributárias aos doadores de fundos patrimoniais) 

Emenda nº: 8 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Otávio Leite 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Redação inclusiva de instituições 
municipais, distritais e estaduais 

Modifica a redação do art. 29 § 5º 
para assegurar que termos de 
execução de programas e 
projetos em PD&I possam ser 
celebrados com instituições 
estaduais e municipais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: instituições estaduais 
e municipais já estariam abarcadas na redação original, o que 
não prejudica explicitá-las (acrescentou-se também instituições 
distritais) 

Emenda nº: 9 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Otávio Leite  
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Amplificação do rol de finalidades 
da instituição apoiada 

Propõe ampliação do rol de 
finalidades institucionais das 
entidades que possam ser 
apoiadas pelos fundos 
patrimoniais  

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: o rol é apenas 
exemplificativo, de modo que se optou por adotar uma redação 
mais aberta, permitindo que fundos patrimoniais apoiem 
instituições relacionadas a quaisquer finalidades de interesse 
público 

Emenda nº: 10 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Soraya Santos  
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: inclusão no 
PLV de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
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Tema: Modalidades de benefícios fiscais ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 

anos.  

Emenda nº: 11 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Vanessa Grazziotin 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Supressão do Programa de 
Excelência 

Propõe a supressão de todo o 
Capítulo III da MP, que institui o 
Programa do Fomento à 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação - Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda seria 
resultado da falta de clareza sobre o funcionamento do 
programa, pois o Programa é inovador ao permitir que 
empresas que possuam obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) aportem, como forma de cumprir tais obrigações, 
recursos em fundos patrimoniais exclusivos de instituições 
públicas e em FIP (Fundos de Investimento em Participação; 
estímulo à inovação) nas categorias capital semente, empresas 
emergentes e produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O representante da da gestora ou 
FIP que receber recursos deverá emitir certificado 
comprobatório de eficácia liberatória quanto a obrigações de 
investimento em PD&I. Trata-se de alternativa complementar 
para destinação de recursos a serem investidos 
obrigatoriamente em PD&I sempre nas áreas de atuação das 
empresas originárias dos setores regulados.  
Obs.: sobre o tema, a Relatora acrescenta o inciso IV ao art. 28, 
recomendando que o Poder Público regulamente os percentuais 
máximos das obrigações do art. 29 que poderão ser destinados 
ao Programa de Excelência 

Emenda nº: 12 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Vanessa Grazziotin 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
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Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada 

elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 13 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Vanessa Grazziotin 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Não exclusividade de instrumentos 
de parceria  

Busca supressão dos §§ 2º e 3º do 
art. 18 e §§ 1º e 2º do art. 25, para 
retirar a necessidade de que os 
instrumentos de parceria das 
instituições públicas federais do 
§ 5º do art. 29 com a organização 
gestora do fundo patrimonial 
sejam celebrados com cláusula 
de exclusividade 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: o modelo 
previsto já dá flexibilidade, pois, apesar de haver necessidade 
da exclusividade para o fundo vinculado à instituição, as 
instituições também podem firmam instrumentos de parceria 
sem exclusidade com outras gestoras para receber recursos ("de 
causa", por exemplo) 

Emenda nº: 14 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Vanessa Grazziotin  
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
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VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 15 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jô Moraes 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada 15 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 16 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jô Moraes 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Supressão do Programa de 
Excelência 

Propõe a supressão de todo o 
Capítulo III da MP, que institui o 
Programa do Fomento à 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação - Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda seria 
resultado da falta de clareza sobre o funcionamento do 
programa, pois o Programa é inovador ao permitir que 
empresas que possuam obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) aportem, como forma de cumprir tais obrigações, 
recursos em fundos patrimoniais exclusivos de instituições 
públicas e em FIP (Fundos de Investimento em Participação; 
estímulo à inovação) nas categorias capital semente, empresas 
emergentes e produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O representante da da gestora ou 
FIP que receber recursos deverá emitir certificado 
comprobatório de eficácia liberatória quanto a obrigações de 
investimento em PD&I. Trata-se de alternativa complementar 
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para destinação de recursos a serem investidos 
obrigatoriamente em PD&I sempre nas áreas de atuação das 
empresas originárias dos setores regulados.  
Obs.: sobre o tema, a Relatora acrescenta o inciso IV ao art. 28, 
recomendando que o Poder Público regulamente os percentuais 
máximos das obrigações do art. 29 que poderão ser destinados 
ao Programa de Excelência 

Emenda nº: 17 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jô Moraes 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Não exclusividade de instrumentos 
de parceria 

Busca supressão dos §§ 2º e 3º do 
art. 18 e §§ 1º e 2º do art. 25, para 
retirar a necessidade de que os 
instrumentos de parceria das 
instituições públicas federais do 
§ 5º do art. 29 com a organização 
gestora do fundo patrimonial 
sejam celebrados com cláusula 
de exclusividade 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: o modelo 
previsto já dá flexibilidade, pois, apesar de haver necessidade 
da exclusividade para o fundo vinculado à instituição, as 
instituições também podem firmam instrumentos de parceria 
sem exclusidade com outras gestoras para receber recursos ("de 
causa", por exemplo) 

Emenda nº: 18 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jô Moraes 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada 18 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
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Emenda nº: 19 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jô Moraes 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 20 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Evair Vieira de Melo 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Parcela mínima destinada a museus 
menores 

Sugere incluir parágrafo no art. 
16 para que das doações 
permanentes não restritas 
direcionadas a obras e serviços 
de engenharia de museu nacional 
de grande porte seja destinada 
uma parcela mínima de 10% para 
obras e serviços de engenharia de 
museus menores locais, estaduais 
ou regionais. 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda 
desvirtua o propósito inicial da MP ao possibilitar que recursos 
do fundo possam ser destinados a uma instituição distinta da 
apoiada 
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Emenda nº: 21 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Periodicidade (menos recorrente) 
de informações prestadas 

Propõe aumentar a periodicidade 
da apresentação de informações 
sobre os investimentos e a 
aplicação de recursos dos fundos 
patrimoniais  

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: aos 
demonstrativos da aplicação de recursos, acatou-se a alteração 
de semestral para anual; às informações sobre investimentos, a 
peridicidade anual pode ser muito longa, sendo mantida 
semestral. 

Emenda nº: 22 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera  
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Redação do art. 29 

Busca eliminar contradição entre 
inciso I e o §5º do art. 29 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: a emenda elimina 
contradição 

Emenda nº: 23 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Não aplicação de regras sobre 
Conselho de Administração a gestoras 
constituídas anteriormente  

Busca garantir que associações e 
fundações já constituídas 
possam, se quiserem, criar 
fundos patrimoniais, desde que 
alterem seus estatutos sociais 
para permiti-lo; pretende 
dispensá-las das regras de 
composição do Conselho de 
Administração 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda quebra 
injustificadamente o princípio da isonomia 

Emenda nº: 24 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 

Busca garantir que associações e 
fundações já constituídas 
possam, se quiserem, criar 
fundos patrimoniais, desde que 
alterem seus estatutos sociais 
para permiti-lo 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: não há óbice para que 
elas migrem para o modelo de organização gestora 
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Tema: Adequação ao marco de gestoras 
constituídas anteriormente 
Emenda nº: 25 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Não exclusividade da gestora na 
atividade de gestão de fundos patrimoniais 

Pretende excluir a 
obrigatoriedade de que a 
organização gestora atue 
exclusivamente na gestão de 
fundo patrimonial 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a separação de 
funções opera para a sustentabilidade e boa governança. 

Emenda nº: 26 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: inclusão no PLV 
de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  

Emenda nº: 27 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Supressão do Programa de 
Excelência  

Propõe a supressão de todo o 
Capítulo III da MP, que institui o 
Programa do Fomento à 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação - Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda seria 
resultado da falta de clareza sobre o funcionamento do 
programa, pois o Programa é inovador ao permitir que 
empresas que possuam obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) aportem, como forma de cumprir tais obrigações, 
recursos em fundos patrimoniais exclusivos de instituições 
públicas e em FIP (Fundos de Investimento em Participação; 
estímulo à inovação) nas categorias capital semente, empresas 
emergentes e produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O representante da da gestora ou 
FIP que receber recursos deverá emitir certificado 
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comprobatório de eficácia liberatória quanto a obrigações de 
investimento em PD&I. Trata-se de alternativa complementar 
para destinação de recursos a serem investidos 
obrigatoriamente em PD&I sempre nas áreas de atuação das 
empresas originárias dos setores regulados.  
Obs.: sobre o tema, a Relatora acrescenta o inciso IV ao art. 28, 
recomendando que o Poder Público regulamente os percentuais 
máximos das obrigações do art. 29 que poderão ser destinados 
ao Programa de Excelência 

Emenda nº: 28  
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Celso Pansera  
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 29 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Hudson Leite 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
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apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 30 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Paulo Teixeira 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Supressão do Programa de 
Excelência 

Propõe a supressão de todo o 
Capítulo III da MP, que institui o 
Programa do Fomento à 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação - Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda seria 
resultado da falta de clareza sobre o funcionamento do 
programa, pois o Programa é inovador ao permitir que 
empresas que possuam obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) aportem, como forma de cumprir tais obrigações, 
recursos em fundos patrimoniais exclusivos de instituições 
públicas e em FIP (Fundos de Investimento em Participação; 
estímulo à inovação) nas categorias capital semente, empresas 
emergentes e produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O representante da da gestora ou 
FIP que receber recursos deverá emitir certificado 
comprobatório de eficácia liberatória quanto a obrigações de 
investimento em PD&I. Trata-se de alternativa complementar 
para destinação de recursos a serem investidos 
obrigatoriamente em PD&I sempre nas áreas de atuação das 
empresas originárias dos setores regulados.  
Obs.: sobre o tema, a Relatora acrescenta o inciso IV ao art. 28, 
recomendando que o Poder Público regulamente os percentuais 
máximos das obrigações do art. 29 que poderão ser destinados 
ao Programa de Excelência 
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Emenda nº: 31 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Paulo Teixeira 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 32 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Soraya Santos 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Estender aplicação a instituições de 
educação superior privadas confessionais, 
filantrópicas ou comunitárias com 
experiência mínima de 30 anos 

Procura estender as disposições 
da MP às "instituições de 
educação superior privadas 
confessionais, filantrópicas ou 
comunitárias com experiência na 
área educacional mínima de 30 
anos" 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: instituições de 
educação superior privadas confessionais, filantrópicas ou 
comunitárias já estão incluídas na definição de "instituição 
apoiada" e exigir experiência de 30 anos fere o princípio da 
isonomia 

Emenda nº: 33 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Rubens Bueno 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
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apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 34 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Weberton Rocha 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Aplicação de regras de políticas de 
investimento de fundos de investimento 

Pretende prever que as normas 
internas dos fundos patrimoniais 
relativas às políticas de 
investimento obedeçam, no que 
couber, as regras de fundos de 
investimento existentes no 
mercado 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: redação 
excessivamente genérica que promove insegurança jurídica 

Emenda nº: 35 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Weberton Rocha 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Alteração da Lei de Anticorrupção 
para incluir fundos patrimoniais 

Pretende incluir os fundos 
patrimoniais no rol de pessoas 
jurídicas a que se aplica a Lei de 
Anticorrupção 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: por serem 
associações ou fundações, as gestoras já devem acatar a Lei de 
Anticorrupção 

Emenda nº: 36 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Alteração do Código Civil 
(atividades de fundações) 

Pretende explicitar a gestão de 
fundos patrimoniais como uma 
das finalidades a que as 
fundações podem se dedicar, 
evitando eventuais 
questionamentos judiciais 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é conflito 
aparente de normas facilmente superado, pois o CC tem o 
mesmo status, sendo a norma mais recente e especial 
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(propõe alteração do art. 62 do 
Código Civil) 

Emenda nº: 37 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: inclusão no 
PLV de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  

Emenda nº: 38 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais  

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: inclusão no PLV 
de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  

Emenda nº: 39 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani  
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: inclusão no 
PLV de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  
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Emenda nº: 40 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: inclusão no PLV 
de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  

Emenda nº: 41 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: inclusão no 
PLV de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  

Emenda nº: 42 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Limitação a instituições públicas; 
redação mais clara 

Propõe modificação ao art. 25 
para limitar sua aplicação a 
instituições públicas e excluir a 
possibilidade de se determinar o 
bloqueio da movimentação de 
todos os recursos de fundos 
patrimoniais, notadamente 
quando a organização gestora 
tem relação com mais de uma 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: não acolhida 
a restrição de aplicação do art. 25; contudo, a Relatora alterou 
alínea b do inciso I do art. 25 para tornar a redação mais clara 
sobre a suspensão temporária do termo de execução e do 
instrumento de parceria 
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Emenda nº: 43 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Redução de exigências legais a 
instituições apoiadas privadas 

Busca reduzir exigências legais 
quando os recursos dos fundos 
patrimoniais, de natureza 
privada, forem destinados a 
instituições privadas apoiadas, 
com o intuito de reduzir a 
burocracia e custos 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento  

Emenda nº: 44 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Redução de exigências legais a 
instituições apoiadas privadas 

Busca reduzir exigências legais 
quando os recursos dos fundos 
patrimoniais, de natureza 
privada, forem destinados a 
instituições privadas apoiadas, 
com o intuito de reduzir a 
burocracia e custos 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento  

Emenda nº: 45 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Redução de exigências legais a 
instituições apoiadas privadas 

Busca reduzir exigências legais 
quando os recursos dos fundos 
patrimoniais, de natureza 
privada, forem destinados a 
instituições privadas apoiadas, 
com o intuito de reduzir a 
burocracia e custos 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento  

Emenda nº: 46 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Redução de exigências legais a 
instituições apoiadas privadas 

Busca reduzir exigências legais 
quando os recursos dos fundos 
patrimoniais, de natureza 
privada, forem destinados a 
instituições privadas apoiadas, 
com o intuito de reduzir a 
burocracia e custos 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento  
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Emenda nº: 47 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Limites de resgate do principal 

Busca criar a possibilidade, em 
casos excepcionais (como o do 
Museu Nacional), de resgate de 
parte do principal (até 10% a 
cada ano, limitando-se a 25% do 
total a qualquer tempo) mediante 
decisão do Conselho de 
Administração, parecer favorável 
do Comitê de Investimentos e 
plano de recomposição do valor 
resgatado do principal  

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: redução dos 
limites anual e global para 5 e 20%, com a preocupação de 
preservar os fundos patrimoniais 

Emenda nº: 48 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Limites de resgate do principal  

Busca criar a possibilidade, em 
casos excepcionais (como o do 
Museu Nacional), de resgate de 
parte do principal (até 10% a 
cada ano, limitando-se a 25% do 
total a qualquer tempo) mediante 
decisão do Conselho de 
Administração, parecer favorável 
do Comitê de Investimentos e 
plano de recomposição do valor 
resgatado do principal  

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: redução dos 
limites anual e global para 5 e 20%, com a preocupação de 
preservar os fundos patrimoniais 

Emenda nº: 49 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 

Propõe a alteração do termo 
"receitas dos fundos 
patrimoniais" para "fontes de 
recurso das organizações 
gestoras de fundos patrimoniais" 
e propõe a supressão dos §§ 7º e 
8º, pois tratariam de obrigações 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: quanto à 
alteração da redação, não haveria prejuízo em adotar 
tecnicidade. Quanto à supressão, não foi acolhida; havendo, 
contudo, restrição aos casos de organização gestora com 
cláusula de exclusividade 
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Tema: Redação mais clara; supressão de 
obrigações tributárias 

tributárias, o que seria excesso de 
regulamentação da MP 

Emenda nº: 50 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Remuneração de membros da 
gestora; responsabilização de 
administradores da gestora 

Propõe (i) incluir referência ao 
art. 12 da Lei 9.532 no caput do 
art. 12; (ii) aplicar limite máximo 
de remuneração dos membros de 
instâncias de governança apenas 
às gestoras que tenham celebrado 
instrumento de parceria com 
cláusula de exclusividade com 
instituição pública apoiada; e (iii) 
prever responsabilização de 
administradores em caso de culpa 
ou dolo 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: (i) não 
acolhida, pois, por se tratar de regime tributário específico, 
poderia confundir aquele aplicável às gestoras; (ii) foi acolhida, 
pois aumenta a autonomia ao tratar de relações entre entes 
privados; (iii) não acolhida, pois o texto original está de acordo 
com a LINDB 

Emenda nº: 51 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Indicação de membros do 
Conselho Fiscal 

Pretende acabar com a vedação à 
indicação de membros do 
Conselho Fiscal que já tenham 
composto o Conselho de 
Administração, pois limitaria 
excessivamente a autonomia de 
decisão sobre a governança da 
organização gestora 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: a emenda foi 
acolhida, com a imposição de "quarentena" de 3 anos e 
restringindo apenas às gestoras de maior porte (5 milhões de 
reais) 

Emenda nº: 52 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema:  Número de membros do Comitê de 
Investimentos 

Pretende retirar o número 
máximo de membros do Comitê 
de Investimentos, pois limitaria 
excessivamente a autonomia de 
decisão sobre a governança da 
organização gestora 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: o Comitê de 
Investimentos é órgão iminentemente técnico, com notória 
especialização 
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Emenda nº: 53 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Atribuições da Assembleia Geral 
em associações gestoras 

Pretende facultar à Assembleia 
Geral o exercício de certas 
atribuições do Conselho de 
Administração, no caso de 
gestoras constituídas como 
associação 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: busca-se harmonizar 
a norma com as disposições do Código Civil sobre associações 

Emenda nº: 54 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Membros do Conselho de 
Administração da gestora 

Busca (i) retirar o limite máximo 
de membros do Conselho de 
Administração; (ii) aplicar o 
limite de mandato 
exclusivamente às gestoras com 
exclusividade com instituições 
públicas; (iii) estabelecer 
diretrizes para as práticas de 
gestão da gestora; e (iv) aplicar a 
exigência de membro 
independente do Conselho de 
Administração da gestora com 
exclusividade com instituição 
pública (notório conhecimento e 
especialidade profissional sobre 
finalidade do fundo) 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: (i) limitação 
de 7 membros, deixando livre a adição de membros não-
remunerados; outras acolhidas 

Emenda nº: 55 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 

Propõe (i) incluir a possibilidade 
de substituição das instâncias de 
governança por "órgãos 
semelhantes" e (ii) excluir a 
exigência de que o estatuto da 
gestora contenha regras para 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: (i) traria 
maior flexibilidade, especialmente às fundações/associações já 
existentes e (ii) traria prejuízo à governança e sustentabilidade 
das gestoras  
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Tema: Exigências de estrutura societária 
da gestora 

reorganizações societárias e de 
encerramento dos instrumentos 
de parceria e termo de execução 

Emenda nº: 56 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Redação mais clara do art. 4º 

Propõe nova redação ao § 3º do 
art. 4º para deixá-lo mais claro, 
acrescentando § 4º para adequar 
ao anterior 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: acolhida 
parcialmente a primeira sugestão; não acolhida a segunda, pois 
aumenta a insegurança jurídica, caso interpretada como rol 
exaustivo 

Emenda nº: 57 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Cristovam Buarque 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Mudanças nas definições de 
gestora, executora e termos de execução 

Propõe mudanças nas definições 
de gestora, executora e termo de 
execução de programas e 
projetos 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: incompatíveis 
com o marco regulatório 

Emenda nº: 58 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Alex Canziani 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Amplificação do rol de finalidades 
da instituição apoiada 

Propõe ampliação do rol de 
finalidades institucionais das 
entidades que possam ser 
apoiadas pelos fundos 
patrimoniais  

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: o rol é apenas 
exemplificativo, de modo que se optou por adotar uma redação 
mais aberta, permitindo que fundos patrimoniais apoiem 
instituições relacionadas a quaisquer finalidades de interesse 
público 
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Emenda nº: 59 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Eduardo Barbosa 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha 

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 

Emenda nº: 60 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Armando Monteiro 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: inclusão no 
PLV de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  

Emenda nº: 61 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Gorete Pereira 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha 

Repactuação e/ou liquidação de 
dívidas rurais disciplinadas pela 
Lei nº 13.340/2016 

Nos termos do art. 4º § 4º da Resolução do Congresso Nacional 
nº 1 de 2002, "É vedada a apresentação de emendas que versem 
sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, 
cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento 
liminar". Além disso, segundo julgamento da ADI nº 5.127/DF, 
o Poder Legislativo não pode incluir em lei de conversão 
matéria estranha à MP. 

Emenda nº: 62 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Gorete Pereira 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Inclusão de serviços sociais 
autônomos no Programa de Excelência  

Pretende incluir serviços sociais 
autônomos entre os destinatários 
de recursos do Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: faz-se necessário 
grau de fiscalização e controle a que somente as instituições 
públicas ou vinculadas aos Ministérios, o que não ocorre em 
serviços sociais autônomos 
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Emenda Assunto Parecer 
Emenda nº: 63 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Paulo Teixeira 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha 

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 

Emenda nº: 64 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Nilto Tatto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha 

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 

Emenda nº: 65 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Nilto Tatto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha  

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 

Emenda nº: 66 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Nilto Tatto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha 

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 
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Emenda Assunto Parecer 
Emenda nº: 67 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Nilto Tatto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha  

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 

Emenda nº: 68 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Nilto Tatto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha  

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 

Emenda nº: 69 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Nilto Tatto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Matéria estranha  

Modifica dispositivos da Lei 
13.019 (Marco Regulatório das 
OSCs) 

Pretende ter alcance que vai além da MP 851, impondo sua 
rejeição por impertinência temática. 

Emenda nº: 70 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Izalci Lucas 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Inclusão de serviços sociais 
autônomos no Programa de Excelência 

Pretende incluir serviços sociais 
autônomos entre os destinatários 
de recursos do Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: faz-se necessário 
grau de fiscalização e controle a que somente as instituições 
públicas ou vinculadas aos Ministérios, o que não ocorre em 
serviços sociais autônomos 
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Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 71 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Carmen Zanotto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 72 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Carmen Zanotto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Supressão do Programa de 
Excelência 

Propõe a supressão de todo o 
Capítulo III da MP, que institui o 
Programa do Fomento à 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação - Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda seria 
resultado da falta de clareza sobre o funcionamento do 
programa, pois o Programa é inovador ao permitir que 
empresas que possuam obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) aportem, como forma de cumprir tais obrigações, 
recursos em fundos patrimoniais exclusivos de instituições 
públicas e em FIP (Fundos de Investimento em Participação; 
estímulo à inovação) nas categorias capital semente, empresas 
emergentes e produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. O representante da da gestora ou 
FIP que receber recursos deverá emitir certificado 
comprobatório de eficácia liberatória quanto a obrigações de 
investimento em PD&I. Trata-se de alternativa complementar 
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Emenda Assunto Parecer 
para destinação de recursos a serem investidos 
obrigatoriamente em PD&I sempre nas áreas de atuação das 
empresas originárias dos setores regulados.  
Obs.: sobre o tema, a Relatora acrescenta o inciso IV ao art. 28, 
recomendando que o Poder Público regulamente os percentuais 
máximos das obrigações do art. 29 que poderão ser destinados 
ao Programa de Excelência 

Emenda nº: 73 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Carmen Zanotto 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 74 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Domingos Neto 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: inclusão no 
PLV de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  
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Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 75 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Domingos Neto 
Acolhimento no Parecer inicial: Parcial 
Acolhimento no Parecer retificado: 
Parcial 
Tema: Modalidades de benefícios fiscais 

Prevê benefícios fiscais em 3 
modalidades: para doações de 
PF/PJ; para doações de gestoras 
de fundos patrimoniais; para a 
receita bruta e os rendimentos 
dos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento parcial: inclusão no 
PLV de benefícios fiscais (ainda que a MP não tenha o feito 
originalmente): benefício fiscal no IRPF e IRPJ, permitindo, no 
cálculo do imposto, a dedução dos valores doados a fundos 
patrimoniais. Tendo em vista o déficit orçamentário, foi 
proposto que a vigência da desoneração tributária começasse 1 
ano após a publicação da norma (em 2021) com o prazo de 5 
anos.  

Emenda nº: 76 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Sérgio Vidigal 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Auditoria independente a todas as 
gestoras 

Busca submeter as 
demonstrações financeiras 
anuais de todas as gestoras à 
auditoria independente e não 
apenas aquelas com patrimônio 
líquido superior de 20 milhões 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a exigência pode 
dificultar ou mesmo inviabilizar a instituição de diversos 
fundos patrimoniais 

Emenda nº: 77 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

Pretende que a instituição 
apoiada possa também atuar 
como organização executora 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
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Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 78 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Exigências aos atos constitutivos 
das gestoras 

Busca acrescentar a exigência de 
que o ato constitutivo da gestora 
só terá validade se acompanhado 
de anuência prévia do dirigente 
máximo da instituição, devendo 
haver depósito dos atos 
constitutivos, instrumentos de 
parceria e termos de execução 
perante o Ministério da Justiça 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda 
aumentaria a burocracia desnecessariamente 

Emenda nº: 79 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Exigência profissional aos 
membros do Conselho de Administração 
da gestora 

Busca exigir que que 2 membros 
do Conselho de Administração 
da gestora sejam integrantes de 
conselhos de políticas públicas 
das áreas correspondentes de 
atuação 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a emenda 
aumentaria a burocracia desnecessariamente 

Emenda nº: 80 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada   

Pretende aumentar, na hipótese 
de a instituição apoiada ser de 
direito público, de 1 para 3 no 
mínimo o número de 
representantes com direito a voto 
por ela indicados para compor o 
Conselho de Administração 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
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Emenda Assunto Parecer 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 81 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Supressão de disposição 
aparentemente colidente com o Código 
Civil  

Propõe suprimir o § 5º do art. 13 
que diz que o encargo sobre 
doação poderá consistir na 
obrigatoriedade do emprego da 
doação e de seus rendimentos em 
certo programa/atividade, com a 
justificativa de eventual confusão 
ou insegurança jurídica para os 
doadores, pois conflitaria com o 
Código Civil 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a MP é mais 
recente, por isso seria aplicável em seu caráter especial 

Emenda nº: 82 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Prazo determinado ao instrumento 
de parceria  

Propõe modificar art. 19 para que 
o instrumento de parceria entre 
instituição apoiada e gestora 
tenha prazo determinado, apesar 
de poder ser prorrogado 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: instrumento 
poderia ser rescindido e haveria risco de que a emenda 
trouxesse insegurança aos doadores 

Emenda nº: 83 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Ciência imediata ao TC e MP por 
parte de fiscalizadores  

Acrescenta o § 2º do art. 24 para 
determinar que os responsáveis 
pela gestão e fiscalização do 
instrumento de parceria com 
instituição apoiada, ao tomarem 
conhecimento de irregularidade 
ou ilegalidade de aplicação dos 
recursos, deem imediata ciência 
ao Tribunal de Contas respectivo 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: disposição já 
constante no regime dos agentes públicos e na lei de 
improbidade administrativa 
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Emenda Assunto Parecer 
e MP, sob pena de 
responsabilidade solidária 

Emenda nº: 84 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 85  
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Erika Kokay 
Acolhimento no Parecer inicial: Não  
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Supressão de disposição sobre 
aplicação de recursos do FNMC 

Busca suprimir a possibilidade de 
aplicação de recursos do FNMC 
para realização de eventos 
voltados a negociações 
internacionais sobre mudança do 
clima  

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: a disposição não 
pode ser suprimida dada a insuficiência de recursos nas leis 
orçamentárias e a COP25 

Emenda nº: 86 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Evair Vieira de Melo 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Recursos públicos aos fundos 
patrimoniais  

Procura permitir que os fundos 
patrimoniais recebam tanto 
recursos obtidos por meio de 
resultados de acordos e parcerias 
celebrados entre as instituições 
apoiadas com PF e PJ pelo 
arrendamento de imóveis 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tais recursos 
constituem recursos de natureza pública, cuja transferência a 
fundos patrimoniais é vedada pelo art. 17  
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Emenda Assunto Parecer 
dispendiosos ao erário quanto 
recursos oriundos de resultados 
de projetos de pesquisa 

Emenda nº: 87 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Evair Vieira de Melo 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Recursos públicos aos fundos 
patrimoniais 

Procura permitir que os fundos 
patrimoniais recebam tanto 
recursos obtidos por meio de 
resultados de acordos e parcerias 
celebrados entre as instituições 
apoiadas com PF e PJ pelo 
arrendamento de imóveis 
dispendiosos ao erário quanto 
recursos oriundos de resultados 
de projetos de pesquisa 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tais recursos 
constituem recursos de natureza pública, cuja transferência a 
fundos patrimoniais é vedada pelo art. 17  

Emenda nº: 88 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Evair Vieira de Melo 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Criação de modalidade de doação 
"de uso corrente"  

Pretende criar quarta modalidade 
da doação de fundos patrimoniais 
("doação de uso corrente") 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tal modalidade 
de doação não se coaduna com o conceito de fundos 
patrimoniais 

Emenda nº: 89 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Cristovam Buarque 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema:  Mudanças nas definições de 
gestora, executora e termos de execução 

Propõe mudanças nas definições 
de gestora, executora e termo de 
execução de programas e 
projetos 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: incompatíveis 
com o marco regulatório 
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Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 90 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Cristovam Buarque 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 91 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
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Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 92 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 93 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Não exclusividade de instrumentos 
de parceria  

Busca supressão dos §§ 2º e 3º do 
art. 18 e §§ 1º e 2º do art. 25, para 
retirar a necessidade de que os 
instrumentos de parceria das 
instituições públicas federais do 
§ 5º do art. 29 com a organização 
gestora do fundo patrimonial 
sejam celebrados com cláusula 
de exclusividade 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: o modelo 
previsto já dá flexibilidade, pois, apesar de haver necessidade 
da exclusividade para o fundo vinculado à instituição, as 
instituições também podem firmam instrumentos de parceria 
sem exclusidade com outras gestoras para receber recursos ("de 
causa", por exemplo) 

Emenda nº: 94 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
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Emenda Assunto Parecer 
Tema:  Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma 

fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 95 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 96 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
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Emenda Assunto Parecer 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 97 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Instituição de apoio da Lei 8.959 
como gestora ou apoiada  

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 

Emenda nº: 98 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jandira Feghali 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema:  Unidades museológicas como 
destinatárias de recursos do Programa de 
Excelência 

Busca incluir unidades 
museológicas vinculadas a 
órgãos e entidades do governo 
federal como destinatárias dos 
recursos no âmbito do Programa 
de Excelência  

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tais 
investimentos só podem ser empregados em PD&I em setores 
regulados (petróleo, gás, energia elétrica), áreas em que 
normalmente não há museus 
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Emenda Assunto Parecer 
Emenda nº: 99 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Prof. Dorinha Seabra 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Amplificação do rol de finalidades 
da instituição apoiada  

Propõe ampliação do rol de 
finalidades institucionais das 
entidades que possam ser 
apoiadas pelos fundos 
patrimoniais  

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: o rol é apenas 
exemplificativo, de modo que optou-se por adotar uma redação 
mais aberta, permitindo que fundos patrimoniais apoiem 
instituições relacionadas a quaisquer finalidades de interesse 
público 

Emenda nº: 100 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Arnaldo Jardim 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emenda nº: 101 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Flávia Morais 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Não contingenciamento de 
recursos 

Pretende acrescentar artigo para 
assegurar que os recursos 
provenientes de doações 
orçamentárias regulares 
destinadas a essas instituições 
não podem ser contingenciados e 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: por não se 
tratarem de recursos de natureza pública, não podem ser 
contingenciados, já que não transitam pelo orçamento público 
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Emenda Assunto Parecer 
não integram o orçamento 
público na esfera federal 

Emenda nº: 102 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Flávia Morais 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Comitê de Investimentos 
obrigatório  

Busca tornar obrigatórias e não 
facultativas a existência de 
Comitê de Investimentos e a 
contratação de PJ registrada na 
CVM  

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: cria dificuldades 
aos fundos patrimoniais de pequeno porte ou aos que iniciam 
sua estruturação 

Emenda nº: 103 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Flávia Morais 
Acolhimento no Parecer inicial: Sim 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Amplificação do rol de finalidades 
da instituição apoiada  

Propõe ampliação do rol de 
finalidades institucionais das 
entidades que possam ser 
apoiadas pelos fundos 
patrimoniais  

O Parecer posiciona-se pelo acolhimento: o rol é apenas 
exemplificativo, de modo que se optou por adotar uma redação 
mais aberta, permitindo que fundos patrimoniais apoiem 
instituições relacionadas a quaisquer finalidades de interesse 
público 

Emenda nº: 104 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Paulo Abi-Ackel 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: PF como gestora e fundos 
patrimoniais com natureza pública 

Pretende incluir PFs como 
gestoras e atribuir natureza 
pública aos fundos patrimoniais 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: não se coaduna 
com o conceito de fundos patrimoniais e tratia enorme risco de 
dilapidação patrimonial 

Emenda nº: 105 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jerônimo Goergen 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 

Pretende permitir que, além da 
Finep, outras instituições 
financeiras públicas possam 
receber recursos do Programa de 
Excelência 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: não se coaduna 
com o conceito de fundos patrimoniais e tratia enorme risco de 
dilapidação patrimonial 
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Emenda Assunto Parecer 
Tema: Destinação de recursos do 
Programa de Excelência a instituições 
financeiras públicas  
Emenda nº: 106 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Jerônimo Goergen 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema Limitações ao Programa de 
Excelência 

Pretende limitar a 10% do total 
das obrigações o aporte de 
recursos nos FIPs no âmbito do 
Programa de Excelência e que a 
rentabilidade das quotas seja 
mantida no FIP para novas 
aplicações 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tal disposição 
deve ficar a cargo da agência reguladora 

Emenda nº: 107 
Casa legislativa: Senado Federal 
Parlamentar: Sen. Darilio Beber 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Autorização para prestações in 
natura a instituições públicas sem licitação 

Pretende autorizar órgão e entes 
públicos relacionados a 
educação, ciência, etc. a 
receberem "liberdades" 
(prestações in natura) de PF e PJ, 
independentemente de licitações 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: foge do escopo 
da MP 

Emenda nº: 108 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Sibá Machado 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Recursos públicos aos fundos 
patrimoniais  

Procura permitir que os fundos 
patrimoniais recebam tanto 
recursos obtidos por meio de 
resultados de acordos e parcerias 
celebrados entre as instituições 
apoiadas com PF e PJ pelo 
arrendamento de imóveis 
dispendiosos ao erário quanto 
recursos oriundos de resultados 
de projetos de pesquisa 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tais recursos 
constituem recursos de natureza pública, cuja transferência a 
fundos patrimoniais é vedada pelo art. 17  
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Emenda Assunto Parecer 
Emenda nº: 109 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Sibá Machado 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Criação de modalidade de doação 
"de uso corrente"  

Pretende criar quarta modalidade 
de doação de fundos patrimoniais 
("doação de uso corrente") 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tal modalidade 
de doação não se coaduna com o conceito de fundos 
patrimoniais 

Emenda nº: 110 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Sibá Machado 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Recursos públicos aos fundos 
patrimoniais 

Procura permitir que os fundos 
patrimoniais recebam tanto 
recursos obtidos por meio de 
resultados de acordos e parcerias 
celebrados entre as instituições 
apoiadas com PF e PJ pelo 
arrendamento de imóveis 
dispendiosos ao erário quanto 
recursos oriundos de resultados 
de projetos de pesquisa 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: tais 
investimentos só podem ser empregados em PD&I em setores 
regulados (petróleo, gás, energia elétrica), áreas em que 
normalmente bancos não contribuem 

Emenda nº: 111 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Sibá Machado 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Exploração de direitos de 
propriedade intelectual 

Prevê possibilidade de 
exploração de direito de 
propriedade intelectual 
decorrente de aplicação de 
recursos do fundo patrimonial" e 
"da venda de bens com a marca 
da instituição apoiada" 
constituírem receitas de fundos 
patrimoniais (necessária 
anuência da instituição apoiada 
para eventual exploração e 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: disposição já 
prevista 
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Emenda Assunto Parecer 
alienação de direitos de 
propriedade intelectual 

Emenda nº: 112 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Sibá Machado 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema: Investimento no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste no Programa de Excelência 

Pretende acrescentar disposição 
de que, no âmbito do Programa 
de Excelência, a gestora deverá 
respeitar os percentuais mínimos 
de investimento nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
estabelecidos para as empresas 
originárias dos recursos nos 
setores em que atuam 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: disposição 
inócua 

Emenda nº: 113 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Sibá Machado 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Não 
Tema Exploração de direitos de 
propriedade intelectual 

Prevê possibilidade de 
exploração de direito de 
propriedade intelectual 
decorrente de aplicação de 
recursos do fundo patrimonial" e 
"da venda de bens com a marca 
da instituição apoiada" 
constituírem receitas de fundos 
patrimoniais (necessária 
anuência da instituição apoiada 
para eventual exploração e 
alienação de direitos de 
propriedade intelectual 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: disposição já 
prevista 
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Emenda Assunto Parecer 

Emenda nº: 114 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Marcos Abrão 
Acolhimento no Parecer inicial: Não 
Acolhimento no Parecer retificado: Sim 
Tema: Enquadramento de gestoras 
constituídas antes da norma 

Objetiva permitir que as 
instituições de apoio de que trata 
a Lei nº 8.959/1994 possam atuar 
como organização gestora de 
fundo patrimonial ou como 
instituição apoiada 

O Parecer posiciona-se pelo não acolhimento: é necessário 
segregar a função de gestão dos recursos dos fundos da função 
de execução dos programas e projetos com esses recursos, 
garantindo sustentabilidade e boa governança e evitando 
conflitos de interesses (em especial na seleção dos programas e 
projetos destinatários de recursos dos fundos patrimoniais) e 
elevada influência dos dirigentes de turno da instituição 
apoiada na gestão dos recursos do fundo. Assim, tanto a 
Relatora quanto Ministério da Educação concordaram em 
editar o art. 2º, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, dispondo 
que é vedado às instituições de apoio de que trata a Lei nº 
8.959/1994 atuar como gestora ou instituição apoiada, mas 
permitiu-se que atuassem como executoras. 
VOTO FINAL: Foram suprimidos os parágrafos ao art. 2º, que 
veda as fundações de apoio serem gestoras do fundo. 

Emendas da Relatora 

Emenda nº 1 da Relatora 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Bruna Furlan 
Acolhimento: Sim  

Alteração no caput e § 3º do art. 
12 e § 9º do art. 13  Tornar redação mais clara 

Emenda nº 2 da Relatora 
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Bruna Furlan 
Acolhimento: Sim  

Alteração no § 2º do art. 19 (e dos 
arts. 25, 26 e 27) para incluir nos 
instrumentos de parceria 
firmados com cláusula de 
exclusividade a necessidade de 
prever regras com transferência 

A guarda do principal do fundo patrimonial não pode ser 
transferida de qualquer forma para outras instituições 
financeiras, pois é preciso evitar condutas oportunistas e 
danosas aos fundos 
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Emenda Assunto Parecer 
de patrimônio e critérios 
objetivos para a seleção da 
instituição financeira contratada 
para manter custódia dos ativos 
financeiros do fundo patrimonial 

Emenda nº 3 da Relatora  
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Bruna Furlan 
Acolhimento: Sim 
Justificativa 3 

Inclusão do § 6º ao art. 14 para 
prever que, sobrevindo fato que 
torne impossível ou inútil o 
propósito específico a que foi 
vinculada, aplica-se à doação o 
regime de doação permanente 
não restrita 

A MP não prevê essa ocorrência 

Emenda nº 4 da Relatora  
Casa legislativa: Câmara dos Deputados 
Parlamentar: Dep. Bruna Furlan 
Acolhimento: Sim 

Alteração aos §§ 2º e 3º do art. 31 
de “áreas de interesse” para 
“áreas de atuação” 

Sugestão da ANP, pois o termo anterior era muito abrangente 
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APÊNDICE 4 | CONTRATAÇÕES DA UFRJ RELACIONADOS AO MUSEU NACIONAL A PARTIR DE 2018 

 

Nome Contraparte Objeto Dados 

30/2018 Construtora Biapó Ltda. 

Contrato emergencial de prestação de 
serviço de engenharia: Contratação de 
Empresa de Engenharia para Fornecimento e 
Instalação de Tapumes Reforçados de 
Proteção no Perímetro do Museu Nacional 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Valor: R$ 147.594,98 
Licitação: Dispensa de licitação nº 150/2018 
Execução: 13/09/2018 
Vigência: Início na data de 14/09/2018 e encerramento em 
13/10/2018 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.046306/2018-31 

31/2018 
Concrejato Serviços 
Técnicos de Engenharia 
S/A 

Contrato emergencial de prestação de 
serviço de engenharia: contratação 
emergencial de empresa especializada em 
restauro para elaboração de projetos básico e 
executivo para os serviços de salvamento 
emergencial do acervo histórico em prédio 
tombado, com fornecimento e instalação de 
cobertura, escoramento e retirada de 
escombros, no prédio do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ 

Valor: R$ 9.667.543,68 
Licitação: Dispensa de licitação nº 153/2018 
Execução: 21/09/2018 
Vigência: O prazo final passará para 17/07/2019 
Aditivo: Termo Aditivo nº 01/2019 (12/03/2019): (i) 
acresceu e suprimiu um valor de 26,25% do Contrato 
(R$2.362.045,62); e (ii) prorrogou o prazo de vigência 
contratual por um período de 30 dias consecutivos; Termo 
Aditivo nº 02/2019 (18/04/2019): (i) prorrogar o prazo de 
vigência contratual por um período de 90 (noventa) dias 
consecutivos, para atender às solicitações da Direção do 
Museu Nacional e do Escritório Técnico da Universidade-
ETU; (ii) alterar o valor do Contrato para R$ 9.667.543,68 
(acréscimo de 7,44% do valor inicial) 
Processo: 23079.046940/2018-74 

N/A Prodservcomercio e 
Serviços Eireli 

Equipamentos de segurança para atender ao 
Museu Nacional emergencialmente. 

Valor: R$ 20.040,16 
Licitação: Dispensa de licitação nº 154/2018 
Execução: 21/09/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
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Nome Contraparte Objeto Dados 
Processo: 23079.048223/2018-87 
Comentários: Fonte: DOU  

N/A 

Ata Taboada Comércio 
de Suprimentos de 
Informática e Serviços 
Eireli 

Aquisição emergencial de ares-
condicionados para atender a necessidade do 
Museu da UFRJ 

Valor: R$ 39.800,00 
Licitação: Dispensa de licitação nº 167/2018 
Execução: 11/10/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.052026./2018-62 
Comentários: Fonte: DOU  

N/A Comercial Papelaria 
Capixaba Ltda. 

Aquisição emergencial de produtos 
químicos para conservação do acervo para 
atender a necessidade de reconstrução do 
Museu nacional da UFRJ 

Valor: R$ 10.462,90 
Licitação: Dispensa de licitação nº 168/2018  
Execução: 11/10/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.050334/2018-53 
Comentários: Fonte: DOU  

N/A 

Ata Taboada Comércio 
de Suprimentos de 
Informática e Serviços 
Eireli 

Aquisição de tablet com caneta para atender 
a necessidade emergencial da reconstrução 
do Museu Nacional da UFRJ 

Valor: R$ 56.250,00 
Licitação: Dispensa de licitação nº 169/2018 
Execução: 11/10/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.046936/2018-14 
Comentários: Fonte: DOU  

N/A SCR Acessórios 
Industriais Ltda. 

Aquisição emergencial de Ferramentas para 
operação de recuperação do acervo do 
Museu Nacional, devido a possíveis perdas 
causadas por um processo extenso. 

Valor: R$ 7.951,38 
Licitação: Dispensa de licitação nº 170/2018  
Execução: 16/10/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.050340/2018-19 
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Nome Contraparte Objeto Dados 
Comentários: Fonte: DOU  

N/A SCR Acessórios 
Industriais Ltda. 

Aquisição emergencial de Material Elétrico 
para recuperação do Museu Nacional 

Valor: R$ 7.878,65 
Licitação: Dispensa de licitação nº 172/2018 
Execução: 18/10/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A  
Processo: 23079.050277/2018-11 
Comentários: Fonte: DOU  

N/A Comercial Papelaria 
Capixaba Ltda. 

Compra de material e utensílios de primeiros 
socorros para atender ao emergencial do 
Museu Nacional 

Valor: R$ 4.395,02 
Licitação: Dispensa de licitação nº 173/2018 
Execução: 30/10/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.050335/2018-06  
Comentários: Fonte: DOU 

N/A Flavius Distribuidora de 
Papeis Ltda. 

Aquisição emergencial de equipamentos de 
áudio e vídeo para o Museu Nacional. 

Valor: R$ 89.592,00 
Licitação: Dispensa de licitação nº 181/2018Execução: 
31/10/2018  
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.050342/2018-08 
Comentários: Fonte: DOU  

N/A SCR Acessórios 
Industriais Ltda. 

Aquisição emergencial de Material de 
Segurança e EPI's, em virtude da tragédia, de 
amplo conhecimento, ocorrida no Museu 
Nacional 

Valor: R$ 41.212,50 
Licitação: Dispensa de licitação nº 183/2018 
Execução: 31/10/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A  
Processo: 23079.050338/2018-31 
Comentários: Fonte: DOU 



 
 
 

164 

Nome Contraparte Objeto Dados 

N/A Trade Prestadora de 
Serviços Eireli 

Aquisição de Nobreak's a serem utilizados 
na recuperação do Museu Nacional, devido 
à tragédia de amplo conhecimento 

Valor: R$ 6.146,80 
Licitação: Dispensa de licitação nº 191/2018 
Execução: 08/11/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.050277/2018-11  
Comentários: Fonte: DOU  

N/A 
Psitanomoveis de 
Escritório Comércio e 
Serviços Ltda. 

Aquisição de mobiliários diversos, para 
atender ao Museu Nacional. 

Valor: R$ 10.570,00 
Licitação: Dispensa de licitação nº 197/2018 
Execução: 09/11/2018  
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.046935/2018-61  
Comentários: Fonte: DOU  

N/A 

Diamante Comércio 
Bazar e Serviços Ltda; 
Tulun Informática e 
Tecnologia Eireli/ 
comercial Papelaria 
Capixaba Ltda. 

Aquisição de materiais para conservação do 
Acervo do Museu Nacional, para atender ao 
Emergencial do Museu Nacional. 

Valor: R$ 66.262,80 
Licitação: Dispensa de licitação nº 212/2018 
Execução: 14/11/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.050333/2018-17 
Comentários: Fonte: DOU 

N/A 
Multiteiner Comercio e 
Locação de Conteineres 
Ltda. 

Aquisição de módulos para atender ao 
Museu Nacional, para atender ao 
emergencial do Museu Nacional 

Valor: R$ 926.282,72 
Licitação: Dispensa de licitação nº 214/2018 
Execução: 14/11/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.047125/2018-22  
Comentários: Fonte: DOU  



 
 
 

165 

Nome Contraparte Objeto Dados 

N/A 

Torino Informatica Ltda; 
Trade Prestadora de 
Serviços Eireli; ACS 
Deoliveira Material de 
Informática e Papelaria 

Aquisição emergencial de Equipamentos de 
Informática, devido ao trágico incêndio do 
Museu Nacional 

Valor: R$ 308.669,60 
Licitação: Dispensa de licitação nº 216/2018 
Execução: 23/11/2018 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A  
Processo: 23079.046936/2018-14 
Comentários: Fonte: DOU  

14/2019 Technische Engenharia e 
Consultoria Ltda. 

Contratação de Empresa Especializada em 
Restauro para Elaboração de Projetos 
Básicos e Executivos para Restauração de 
Fachadas, Recuperação Estrutural e 
Recuperação da Cobertura do Paço São 
Cristóvão, Sede do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
situado à Quinta da Boa Vista, 1818, São 
Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, mediante o 
regime de empreitada por preço unitário 

Valor: R$ 908.800,00 
Licitação: RDC eletrônico nº 03/2019 
Execução: 25/03/2019 
Vigência: O prazo final passará para 23/03/2022. 
Aditivo: Termo Aditivo nº 01/2020 (06/03/2020): (i) 
prorrogou o prazo de vigência; Termo Aditivo nº 02/2020 
(01/07/2020): (i) acresceu ao valor originalmente 
contratado o percentual aproximado de 7,53%, perfazendo 
um total de RS 68.464,02 e (ii) prorrogou o prazo de 
vigência contratual por um período de 150 dias 
consecutivos; Termo Aditivo nº 03/2020 (27/11/2020): (i) 
prorrogou o prazo de vigência contratual por um período 
de 240 dias consecutivos; Termo Aditivo nº 4/2021 
(13/07/2021): (i) prorrogou o prazo de vigência contratual 
por um período de 240 dias consecutivos 
Processo: 23079.062545/2018-39 

43/2019 
Concrejato Serviços 
Técnicos de Engenharia 
S/A 

O objeto do presente instrumento é a 
contratação de empresa para Execução de 
Projetos Básico, Executivo e “As-built” e 
Obra de Engenharia para Demolições. 
Cercamento e Reforma de Calçada no 
Terreno do Campus Anexo do Museu 

Valor: R$ 2.200.000.00 
Licitação: RDC eletrônico nº 10/2019 
Execução: 02/10/2019 
Vigência: O prazo final passará para 09 de dezembro de 
2020 
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Nome Contraparte Objeto Dados 
Nacional (MN) da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), mediante regime de 
contratação integrada, conforme 
especificações constantes no Anteprojeto —
Anexo I e demais documento técnicos que se 
encontram anexos ao Instrumento 
Convocatório do certame que deu origem a 
este instrumento contratual. 

Aditivo: Termo Aditivo nº 01/2020 (26/05/2020): (i) 
prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de 
120 dias consecutivos; 
Termo Aditivo nº 02/2020 (28/09/2020): (i) prorrogar o 
prazo de vigência contratual pelo período de 60 dias 
consecutivos 
Processo: 23079.027161/2019-51 
Comentários: Houve recurso administrativo contra decisão 
que julgou vencedora a Concrejato (Recorrente: 
Dimensional Engenharia Ltda. Sob alegação de 
descumprimento do Edital), ao qual foi negado provimento 

47/2019 
Ale & Dan Serviços 
Conservação e Limpeza 
Ltda. 

Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de escavação e retirada dos acervos 
das áreas do Paço de São Cristóvão 

Valor: R$ 215.985,55 
Licitação: Pregão eletrônico nº 30/2019 
Execução: 03/12/2019 
Vigência: Com início na data de 03/12/2019 e 
encerramento em 02/05/2020 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.028471/2019-92 
Comentários: O contrato foi suspenso por causa da 
pandemia.  

49/2019 3A Marques Construção 
Comércio e Serviço Ltda. 

A Contratação de Empresa Especializada 
para Execução de Obra de Engenharia para 
Construção de Subestação Simplificada de 
Energia Elétrica, padrão LIGHT 300kVA, 
com Elaboração de Projeto Executivo, a ser 
executada no Campus Anexo do Museu 
Nacional/UFRJ, mediante o regime de 
empreitada por prego global. 

Valor: R$ 95.472,23 
Licitação: RDC eletrônico nº 13/2019 
Execução: 12/11/2019 
Vigência: O prazo final passará para 20/12/2020 
Aditivo: Termo Aditivo nº 01/2020 (22/04/2020): (i) 
prorrogou o prazo de vigência por 120 dias corridos; Termo 
Aditivo nº 02/2020 (17/08/2020): (i) prorrogou o prazo de 
vigência por 120 dias corridos; Termo Aditivo nº 03/2020 
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Nome Contraparte Objeto Dados 
(17/12/2020): (i) a supressão do montante equivalente a R$ 
11.527,77, por desnecessidade. 
Processo: 23079.026030/2019-56 

51/2019 
Concrejato Serviços 
Técnicos de Engenharia 
S/A 

Contratação de empresa para elaboração de 
projetos básicos. executivos e “As-Built” de 
elementos de Urbanização e Execução de 
Obra de Engenharia para a Construção de 
Edificações de Apoio (Portaria Principal e 
TCAI Guarita de Serviços Cisterna/Serviços 
de Apoios Subestação e Gerador), de 
Arruamento Interno (Vias. Estacionamento e 
Calçadas), de Cercamento/Acesso Principal 
e do Sistema Fotovoltaico, para implantação 
do Campus Anexo do Museu Nacional (MN) 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), mediante regime de contratação 
integrada 

Valor: R$ 13.046.615,16 
Licitação: RDC Eletrônico nº 14/2019 
Execução: 11/11/2019 
Vigência: O prazo final passará para 13/05/2022. 
Aditivo:  
Termo Aditivo nº 01/2020 (23/12/2020): (i) prorrogou o 
prazo de vigência contratual por um período de 180 dias 
consecutivos, (ii) acresceu, quantitativamente, em relação 
ao valor originalmente contratado, o percentual 
aproximado de 10,10%, perfazendo um total de R$ 
13.046.615,16. 
Processo: 23079.027975/2019-95  

53/2019 
Henrinox Equipamentos 
Distribuidora e Serviços 
Eireli ME 

Aquisição de soluções modulares pré-
fabricadas para o Núcleo de Resgate e 
Acervos do Museu Nacional, localizado na 
Quinta da Boa Vista 

Valor: R$ 1.200.000,00 
Licitação: Pregão nº 33/2019 
Execução: 27/11/2019 
Vigência: O prazo final passará para 02/04/2020. 
Aditivo:  
Termo Aditivo nº 01/2020 (30/01/2020): (i) o prazo final 
passará de 02/02/2020 para 02/04/2020. 
Processo: 23079.026475/2019-36  
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46/2019 
(RP) 

R Lassi Comércio e 
Serviços Eireli 

Aquisição de contêineres do tipo marítimo 
para suprir as necessidades do Museu 
Nacional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, possibilitando a gradual retomada 
de suas atividades devido carência de espaço 
de apoio para a as atividades relacionadas ao 
resgate do acerto e para as atividades de 
reconstrução. 

Valor: R$ 96.184,00 
Licitação: Pregão eletrônico nº 22/2019 
Execução: 26/09/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.028470/2019-48 
Comentários: Trata-se de ata de registro de preços (valor 
coincide com o termo de referência)  

49, 50, 
51, 52, 
53, 54, 
55, 64 / 
2019 
(RP) 

(i) Tripode Industria e 
Comércio de Moveis; (ii) 
Marcelo Mohalemm 
EPP; (iii) Andre Amancio 
ME; (iv) Itaca Eireli; (v) 
FNS Industria; (vi) 
Fabricio Rachadel ME; 
(vii) Maximarcas Ltda; 
(viii) Formis 
Instrumentos de Medição 
Ltda. 

Aquisição parcelada de equipamentos 
diversos para suprir as necessidades do 
Museu Nacional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Como é do conhecimento de 
todos o incêndio ocorrido no Museu 
Nacional afetou sobremaneira as atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e 
administrativas desempenhadas nesta 
renomada Unidade da UFRJ. Estes 
equipamentos e materiais serão utilizados no 
resgate do acervo do museu possibilitando a 
gradual retomada de duas atividades. 

Valor: R$ 303.109,55 
Licitação: Pregão eletrônico nº 27/2019 
Execução: 19/11/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.026472/2019-01 
Comentários: Há 8 atas de registro de preços  
O valor no termo de referência é de R$ 236.634,02  

58, 59, 
71 / 
2019 
(RP) 

(i) Dominio Eireli; (ii) 
Tekin-Industria Ltda; (iii) 
Usinox Service Ltda 

Aquisição de materiais e equipamentos para 
apoio na reconstrução e modernização do 
Museu Nacional. Que serão utilizados no 
resgate do acervo do museu possibilitando a 
gradual retomada de duas atividades sendo 
imprescindível para o acondicionamento 
adequado de produtos inflamáveis e 
coleções indispensáveis às atividades 

Valor: R$ 243.471,45 
Licitação: Pregão eletrônico nº 31/2019 
Execução: 02/12/2019  
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A  
Processo: 23079.031185/2019-12  
Comentários: Há 3 atas de registro de preços.  
Houve recurso (e acolhimento do recurso no julgamento) 
O valor no termo de referência é de R$ 267.421,25 



 
 
 

169 

Nome Contraparte Objeto Dados 
científicas, garantindo a segurança nos 
ambientes e no patrimônio e da coleção. 

65, 66, 
67, 68, 
69, 70, 
72 / 
2019 
(RP) 

(i) Hard Infordata Rio 
Ltda; (ii) Sharper do 
Brasil Ltda; (iii) Pisontec 
Eireli; (iv) JC Mendes; 
(v) EGC Comércio Eireli; 
(vi) Gabrielle Castro e 
Silva; (vii) 3D Projetos e 
Assessoria Ltda. 

Registro de preços para a eventual aquisição 
de equipamentos de tecnologia, para suprir a 
necessidade de se recompor o parque 
computacional para a retomada gradual das 
atividades culturais, de ensino, pesquisa, 
extensão e administrativa executada nesta 
Unidade de nossa IFES. Novas demandas de 
serviço e novas necessidades também 
surgiram com o trabalho que vem sendo 
realizado no resgate do acervo e é crescente 
a necessidade de que se utilize de 
ferramentas de ti para que se preserve a 
memória do Museu Nacional. A aquisição 
destes equipamentos também permitirá a 
retomada das pesquisas que estavam sendo 
realizadas em todo o complexo da Quinta da 
Boa Vista e que, de alguma maneira foram 
afetadas pelo incêndio. 

Valor: R$ 1.113.281,70 
Licitação: Pregão eletrônico nº 35/2019 
Execução: 02/12/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.026471/2019-58 
Comentários: Há 7 atas de registro de preços  
O valor no termo de referência é de R$ 9.860.560,37  

61, 62, 
63 / 
2019 
(RP) 

(i) Extinorpi Ltda; (ii) F R 
Industria Ltda; (iii) E S 
Comércio Liticações 
Eireli 

Registro de preços para a eventual aquisição 
de extintores de incêndio. Estes 
equipamentos e materiais serão utilizados na 
reequipagem das instalações onde o Museu 
Nacional está operando. 

Valor: R$ 256.577,78 
Licitação: Pregão eletrônico nº 38/2019 
Execução: 22/11/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.035961/2019-45 
Comentários: Há 3 atas de registro de preços 
O valor no termo de referência é de R$ 368.379,96 
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73, 74, 
75, 76, 
77, 78, 
79, 80, 
81/ 
2019 

(i) Vibhuti Ltda; (ii) 
Samuel Padovam; (iii) 
Maxi-ar Serviços Ltda; 
(iv) Maximum Ltda; (v) 
Mega Comercial e 
Ambiental Eireli; (vi) 
Cstec Comercio de 
Materiais Eireli; (vii) 
Refrigeração Icarai Ltda; 
(viii) Lendario Eireli; (ix) 
N C F Rocha Eireli 

Aquisição de materiais e equipamentos para 
apoio na reconstrução e modernização do 
Museu Nacional da UFRJ 

Valor: R$ 4.238.373,06 
Licitação: Pregão eletrônico nº 42/2019 
Execução: 11/12/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.036894/2019-86 
Comentários: Há 9 atas de registro de preços  
O valor no termo de referência é de R$ 5.114.341,41  

93, 94, 
95 / 
2019 
(RP) 

(i) Positivo Tecnologia 
SA; (ii) Via Novita Ltda; 
(iii) Vinicius Chaves dos 
Santos 

Registro de preços para a eventual aquisição 
de equipamentos de tecnologia da 
informação. A aquisição destes 
equipamentos também permitirá a retomada 
das pesquisas que estavam sendo realizadas 
em todo o complexo da Quinta da Boa Vista 
e que, de alguma maneira foram afetadas 
pelo incêndio. 

Valor: R$ 615.697,99 
Licitação: Pregão eletrônico nº 43/2019 
Execução: 23/12/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.039987/2019-62 
Comentários: Há 3 atas de registro de preços  
O valor no termo de referência é de R$ 8.930.055,06 

84, 85, 
86, 87 / 
2019 
(RP) 

(i) Eletridal Eireli; (ii) 
Itaca Eireli; (iii) ECG 
Comercio Eireli; (iv) LDI 
Comercio Eireli 

Registro de preços para a eventual aquisição 
de equipamentos diversos. Como é do 
conhecimento de todos o incêndio ocorrido 
no Museu Nacional afetou sobremaneira as 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
administrativas desempenhadas nesta 
renomada Unidade da UFRJ. Estes 
equipamentos e materiais serão utilizados no 
resgate do acervo do museu possibilitando a 
gradual retomada de duas atividades. 

Valor: R$ 38.951,62 
Licitação: Pregão eletrônico nº 44/2018 
Execução: 19/12/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.038082/2019-75  
Comentários: Há 4 atas de registro de preços 
O valor no termo de referência é de R$ 45.060,87 
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88/2019 
(RP) 

Multiteiner Comércio e 
Locação de Conteineres 
Ltda. 

Aquisição de materiais e equipamentos para 
apoio na reconstrução e modernização do 
Museu Nacional da UFRJ 

Valor: R$ 469.400,00 
Licitação: Pregão eletrônico nº 45/2019 
Execução: 19/12/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.036896/2019-75 
Comentários: O valor no termo de referência é de R$ 
641.522,00 

96, 97, 
98, 99, 
100, 
101, 
102, 
103 
/2019 // 
02/2020 

(i) LCI Comercio Eireli; 
(ii) TY Bortholin Ltda; 
(iii) NM Eireli; (iv) WZ 
União Automação e 
Eletrica Eireli; (v) MC 
Restauração Eireli; (vi) 
Plasvivo-Distribuidora de 
Artigos em Geral Eireli 
(vii) AR Castro Eireli; 
(viii) Licita Rio 
Comércio e Assessoria 
Ltda; (ix) Neo Med 
Materiais 

Aquisição de materiais para apoio na 
reconstrução, resgate do acervo e retomada 
gradual das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão realizadas no Museu Nacional da 
UFRJ 

Valor: R$ 327.881,29 
Licitação: Pregão eletrônico nº 46/2019 
Execução: 20/01/2020 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.030897/2019-14  
Comentários: Há 9 atas de registro de preços 
O valor no termo de referência é de R$ 422.381,26. 

89, 90, 
91, 
92/2019 
// 
01/2020 

(i) Metalpox Ltda; (ii) 
Casa da Instrumentação 
Ltda; (iii) LCI Comércio 
Eireli; (iv) Maximarcas 
Ltda; (v) Egsa Ltda 

Aquisição de equipamentos diversos para 
suprir as necessidades do Museu Nacional da 
UFRJ. Estes equipamentos e materiais serão 
utilizados no resgate do acervo do museu 
possibilitando a gradual retomada de duas 
atividades. 

Valor: R$ 677.276,51 
Licitação: Pregão eletrônico nº 47/2019 
Execução: 03/01/2020  
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.034474/2019-65 
Comentários: Há 5 atas de registro de preços. 
O valor no termo de referência é de R$ 803.731,38  
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83/2019 
(RP) 

Celtrovic Comercio de 
Peças e Equipamentos 
Eletronicos Ltda 

Registro de preços para a eventual aquisição 
de contêineres do tipo marítimo. Estes 
equipamentos e materiais serão utilizados no 
resgate do acervo do museu possibilitando a 
gradual retomada de suas atividades devido 
carência de espaço de apoio para a as 
atividades relacionadas ao resgate do acerto 
e para as atividades de reconstrução. 

Valor: R$ 282.000,00 
Licitação: Pregão eletrônico nº 48/2019 
Execução: 18/12/2019 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.041289/2019-27 
Comentários: O valor no termo de referência é de R$ 
655.800 

N/A Globallox Serviços Ltda. 

Aquisição de soluções modulares metálicas 
pré-fabricadas habitáveis / habitacionais 
para O Museu Nacional, na Avenida 
Bartolomeu de Gusmão nº 873 a 1075.  
Os módulos metálicos especificados 
atendem à demanda de criação de espaços de 
apoio que serão utilizados como Sala de 
Exposição pelo Museu Nacional, visando o 
retorno das atividades de visitação de 
estudantes, paralisadas após o incêndio 

Valor: R$ 890.000,00 
Licitação: Pregão eletrônico nº 01/2020 
Execução: 12/01/2021 
Vigência: 20/04/2021 a 20/06/2021 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.214978/2020-09 
Comentários: Fonte: DOU 

15, 16 / 
2020 
(RP) 

(i) ACS Oliveira e (ii) 
JXR Brasil Eireli 

Registro de preços para a eventual aquisição 
de equipamentos de tecnologia 
da informação. Novas demandas de serviço 
e novas necessidades também surgiram com 
o trabalho que vem sendo realizado no 
resgate do acervo, e é crescente a 
necessidade de que se utilize de ferramentas 
de TI para que se preserve a memória do 
Museu Nacional. A aquisição destes 
equipamentos também permitirá a retomada 
das pesquisas que estavam sendo realizadas 

Valor: R$ 7.272.605,00 
Licitação: Pregão eletrônico nº 06/2020 
Execução: 10/06/2020 
Vigência: N/A 
Aditivo: N/A 
Processo: 23079.004442/2020-79 
Comentários: O valor no termo de referência é de R$ 
9.678.125,60 
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em todo o complexo da Quinta da Boa Vista 
e que de alguma maneira foram afetadas pelo 
incêndio. 
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APÊNDICE 5 | PROJETOS / AÇÕES DA SAMN NA RECUPERAÇÃO DO MUSEU NACIONAL APÓS INCÊNDIO  

 

Nome do Projeto / Ação Objeto Dados 

Ações em 2018 e 2019 

Contrato de Concessão de 
Colaboração Financeira Não 
Reembolsável entre 
BNDES-SAMN, tendo 
como interveniente a UFRJ 

Realizar o Projeto Cultural 3a Fase do Programa de Revitalização do 
Museu Nacional-Plano 200 anos do Museu, no âmbito de 
PRONACs/MINC, que abrange ações de restauração de seu 
patrimônio, ampliação de suas exposições e melhoria de sua 
sustentabilidade financeira. 

Ano de início: 2018 
Fonte de financiamento: BNDES 
Valor: R$ 21.699.921,00 
Comentários: Houve um aditivo para 
alteração de finalidade de contrato face 
ao incêndio do Museu Nacional 

Ação da SAMN 

Criação da conta SOS Museu Nacional em 5 de setembro de 2018 e a 
conta PAYPAL em outubro de 2018 para recebimento de doações 
nacionais e internacionais, como apoio emergencial ao Museu 
Nacional após o incêndio de 02 de setembro de 2018 

Ano de início: 2018 
Fonte de financiamento: Doações 
Valor: R$ 557.650,10 
Comentários: N/A 

Ajuda de Emergência para o 
Museu Nacional - 
Salvamento e Primeiros 
Cuidados 

Adquirir materiais e equipamentos para as atividades da equipe de 
resgate de acervo que tenha permanecido, ainda que alterados o com 
menores danos, após o incêndio de 2 de setembro de 2018. 

Ano de início: 2018 
Fonte de financiamento: Doação da 
República Federal da Alemanha 
Valor: R$ 757.552,00 
Comentários: N/A 

Reestruturação do Setor de 
Etnologia do Museu 
Nacional 

Proceder à reestruturação física material do Setor 

Ano de início: 2018 
Fonte de financiamento: Vale 
Valor: R$1.000.000,00 
Comentários: N/A 

Apoio às atividades de 
resgate do Museu Nacional 
após o sinistro de 2 de 
setembro de 2018 

Colaborar na recuperação, registro, estabilização e armazenamento 
preliminar do acervo recuperado na sede do MN, UFRJ, durante a 
etapa de escoramento e eventualmente no início da etapa de escavação 

Ano de início: 2019 
Fonte de financiamento: Governo 
Britânico 
Valor: R$27.000,00 
Comentários: N/A 



 
 
 

175 

Nome do Projeto / Ação Objeto Dados 

Ajuda Emergencial para o 
Museu Nacional  

Resgate e Preservação, Governo alemão, 2a etapa. Ampliação e 
Modernização da Rede Elétrica da Área do Museu Nacional.  

Ano de início: 2019 
Fonte de financiamento: doação da 
República Federal da Alemanha 
Valor: R$ 637.200,00 
Comentários: N/A 

Ação para recebimento de 
doações  

Reconstrução do Museu Nacional via Fortune International Group, 
Miami, FL, USA, através de organização de evento a ser realizado em 
17/04/2018 em Miami. 

Ano de início: 2019 
Fonte de financiamento: Doações 
Valor: R$ 29.303,85 
Comentários: N/A 

Ações / Projetos vigentes (até 31 de julho de 2021) 

Contrato de Doação 
Ajuda Emergencial para o Museu Nacional – Resgate e Preservação. 
Ampliação e Modernização da Rede Elétrica da Área do Museu - 
etapas 1, 2, 3 e 4 

Ano de início: 2018 
Ente envolvido: Consulado da 
Alemanha 
Valor total: R$ 4.384.420,63 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
4.384.420,63 

Campanha Nacional e 
Internacional 
 

A Campanha DOE/SOS Museu Nacional foi criada para recebimento 
de doações nacionais e internacionais, como apoio emergencial ao 
Museu Nacional após o incêndio, através da conta “SOS/DOE Museu 
Nacional” e da conta PAYPAL (*) 

Ano de início: 2018 
Ente envolvido: Pessoas Físicas e 
Jurídicas 
Valor total: R$ 1.011.064,81 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
1.011.064,81 

Contrato de Doação Restauração de esqueletos de animais 

Ano de início: 2020 
Ente envolvido: Consulado da França 
Valor total: R$ 127.000,00 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
127.000,00 
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Campanha 
benfeitoria.com.br 

Financiamento coletivo para recomposição da Biblioteca Francisca 
Keller (BFK) +50 

Ano de início: Não informado 
Ente envolvido: Pessoas Físicas e 
Jurídicas 
Valor total: R$ 356.997,24 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
356.997,24 

Contrato de Patrocínio Reestruturação do Setor de Etnologia do Museu Nacional após o 
incêndio 

Ano de início: 2018 
Ente envolvido: Vale S/A 
Valor total: R$ 1.000.000,00 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
1.000.000,00 

N/A 

Parcela dos recursos institucionais da SAMN transferidos anualmente 
para a Direção do Museu Nacional com o objetivo de sustentar ações 
e atividades diversas de interesse da instituição, a critério do 
Coordenador, Professor Alexander Kellner, Diretor do MN 
(Transferências realizadas entre 01/01/2019 até 31/07/2021) 

Ano de início: 2019 
Ente envolvido: SAMN 
Valor total: R$ 301.204,45 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
301.204,45 

PRONAC 160172 Reforma do predio da Biblioteca Central do Museu Nacional 

Ano de início: 2018  
Ente envolvido: BNDES 
Valor total: R$ 12.796.131,96 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
10.733.629,92 

PRONAC 170378 Construção de prédio administrativo (campus) / ações diversas 
relacionadas à nova museografia e acervo do Museu Nacional 

Ano de início: 2018 
Ente envolvido: BNDES & Bradesco 
Valor total: R$ 7.655.977,86 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
7.655.977,86 

PRONAC 202773 Restauração da cobertura e fachada do Paço de São Cristovão 
Ano de início: 2020 
Ente envolvido: BNDES & Bradesco 
Valor total: R$ 23.462.681,70 
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Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
23.462.681,70 

Convênio 888843-2019 

Emenda Parlamentar Romário Faria - Aquisição de mobiliário, 
equipamento e serviços para o acondicionamento, armazenamento e 
conservação das diversas coleções do Museu Nacional, 
Antropológicas, Zoológicas e Botânicas, priorizando seu 
acondicionamento adequado, a otimização do espaço e o controle 
ambiental 

Ano de início: 2019 
Ente envolvido: Instituto Brasileiro de 
Museus - IBRAM 
Valor total: R$ 260.387,00 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
260.387,00 

Convênio 894211-2019 

Emenda Parlamentar Chico Alencar - Reorganizar adequadamente o 
acervo não atingido pelo incêndio e armazenar o acervo recuperado 
após o sinistro, assim como abrigar possíveis novos acervos, 
prevenindo novos sinistros 

Ano de início: 2019 
Ente envolvido: Instituto Brasileiro de 
Museus - IBRAM 
Valor total: R$ 1.310.307,00 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
682.919,00 

Convênio 902954- 
2020 

Emenda Parlamentar Jandira Feghali - Reorganizar adequadamente o 
acervo não atingido pelo incêndio e armazenar o acervo recuperado 
após o sinistro, assim como, abrigar possíveis novos acervos, 
prevenindo novos sinistros. 

Ano de início: 2020 
Ente envolvido: Instituto Brasileiro de 
Museus - IBRAM 
Valor total: R$ 140.000,00 
Valor recebido até 31/07/2021: R$ 
105.350,00 

 


