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Embora a proposta tenha sido completamente rejeitada pelos trabalhadores, em 

todo Brasil, o governo segue sua campanha e tenta vender a idéia de que a Fundação 

Estatal  de  Direito  Privado  vai  resolver  num  passe  de  mágica  os  problemas 

administrativos de órgãos públicos. 

O projeto de lei  complementar foi  encaminhado ao Congresso Nacional,  pelo 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, no dia 11 de julho, e os 45 hospitais 

universitários ligados às instituições federais de ensino estão na mira dessa experiência 

de privatização de quase tudo que ainda resta de público. Além da área de saúde,  o 

governo quer implementar as Fundações Estatais nas áreas de assistência social, cultura, 

desporto, ciência e tecnologia, meio ambiente, previdência complementar do servidor 

público, comunicação social e promoção do turismo nacional. 

"Desde  a  contra-reforma  do  Estado  brasileiro  realizada  sob  a  gerência  de 

Bresser Pereira, no governo de Fernando Henrique Cardoso, não havia sido difundido 

projeto  de  contra-reforma  com  pretensões  tão  abrangentes  como  o  recentemente 

divulgado pelo governo Lula, o Projeto de Fundação Estatal", adverte Sara Granemann, 

professora da UFRJ, no seu artigo Fundações Estatais: 

Projeto de Estado do Capital. No seu texto, a professora alerta para o fato de 

que não há "originalidade teórica" na proposta que emerge da burocracia acomodada 

em instituições do governo,  mencionando documento divulgado pelo Banco Mundial, 

que fala da necessidade de "aumentar a qualidade da gestão e racionalizar o gasto 

público do Sistema Único de Saúde (SUS). O dito relatório do BM foi feito a pedido do 

Ministério da Saúde e coordenado por um especialista-líder em saúde do Bird. 

Sara  Granemann  escreve  que  "quando  o  capital  imprime  sua  lógica  para  a 

totalidade da vida social também o Estado tem que ser contra-reformado para que as 

instituições e políticas sociais que garantem os direitos dos trabalhadores transmutem 

em  negócios  que  promoverão  lucratividade  para  o  capital.  "A  professora  também 

indaga porque o governo apresenta proposta com tal abrangência para todo o serviço 

público,  alegando  como pretexto  a  crise  dos  hospitais  federais  do  Rio  de  Janeiro. 

Alertando para o fato de que quem perde mais são os mais pobres, a professora afirma 

que esta proposta, formulada dentro da visão de transformar todas as dimensões da 

vida social em negócios, representa um "estágio aprofundando da transformação do 

Estado em mínimo para o trabalho e máximo para o capital". 

Ela também alerta para os enormes prejuízos que a fundação estatal representa 

para a vida dos trabalhadores, que "serão submetidos a concurso sem que tenham 

estabilidade no trabalho." E adverte: "Pela CLT poder contratar é poder demitir". Outro 

sério  risco,  como  lembra  Sara,  é  que  cada  fundação  terá  seu  próprio  quadro  de 

pessoal,  plano  de  carreira,  emprego  e  salários.  "Esta  medida  atinge  de  modo 



contundente a organização da força de trabalho porque fragmenta e a torna frágil para 

lutar por melhores condições de vida universalizadoras e para defender as políticas 

sociais nas quais está inserida como trabalhador que presta serviço para sua própria 

classe". 

Um aspecto ainda mais grave é destacado pela professora. Ela lembra que os 

servidores públicos são aqueles que mais opõem resistência à privatização do Estado e 

à amputação dos direitos.  "Assim, o projeto  Fundação Estatal  do  Governo Lula da 

Silva  quer,  além de  privatizar  os  serviços  sociais,  destruir  o  pote~sialge  crítica  e 

oposição  desta  força  de  trabalho  aos  projetos  do  capital  que  o  seu  governo 

implementa."  A  estratégia  cruel  vai  além,  pois,  como  enfatiza,  fragmenta  os 

trabalhadores  em  várias  fundações  estatais,  o  que  favorece  a  "repressão  da 

organização das lutas dos trabalhadores e a domesticação - pela ameaça velada ou 

aberta - aos preceitos dos governos do capital", 

Um  dos  principais  motivos  da  greve  dos  trabalhadores  das  universidades 

federais é contra a criação das fundações, que têm uma relação direta com o destino 

do  serviço  público  e  dos  trabalhadores,  e  não  apenas  dos  HUs,  que,  como já  foi 

enfatizado, são apenas a bola da vez. 

O Conselho Nacional de Saúde, em reunião ordinária, realizada nos dias 12, 13 

e  14 de junho, rejeitou a proposta do  governo  de transformar os hospitais federais e 

universitários em fundações estatais de direito privado. 

Por conta disso, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista 

Júnior,  disse  à  Folha  de  São  Paulo  que  "caso  a  entidade  não  consiga  derrubar  no 

Congresso o projeto de lei de criação de fundações estatais para gerir serviços públicos, 

irá entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra a lei no STF Supremo Tribunal 

Federal". 

Batista considera que o projeto "terceiriza" a gestão dos hospitais e "não resolve 

os problemas que ele reconhece existirem no SUS -  Sistema Único de Saúde. Isso 

porque, para ele, "as fundações também teriam vícios, como a indicação política de 

administradores e a má gestão de recursos públicos". O presidente do CNS destaca 

ainda "o profundo desrespeito com o controle social" cometido pelo governo ao elaborar 

uma proposta sem ouvir o Conselho. 

Os trabalhadores acreditam que o projeto de  fundação  vai implementar a ótica 

de mercado no serviço público e piorar ainda mais a situação dos trabalhadores, que 

com a fundação, passam a ser contratados pela CL T.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal proibiu que o setor público contrate 

trabalhadores pelas regras da CLT. Os ministros derrubaram por oito votos a três esse 

ponto  que  é  um dos  principais  da  reforma  administrativa  promovida  por  Fernando 

Henrique Cardoso, em 1998. Ironicamente a ação direta de inconstitucionalidade foi 

encaminhada, em 2000, pelo PT, PDT, PcdoB e PSB, que eram oposição na época da 

reforma.  E  agora  é  o  PT  que  quer  implementar  o  projeto  de  Fundação  Estatal  e 



contratar servidores pela CL T.

O RJU - Regime Jurídico Único foi restabelecido para administração pública, mas 

o. julgamento não é definitivo. Os ministros ainda vão analisar o mérito da questão. 

Propaganda enganosa

Para divulgar o projeto, os ministros do Planejamento, Paulo Bernardo, e o da 

Saúde, José Gomes Temporão, participaram de uma coletiva conjunta. Eles venderam a 

idéia do projeto como sendo um avanço na gestão pública que permitirá ao Estado "agir 

com mais eficiência e rapidez". 

Mesmo mantendo as "mesas de negociação permanente" e com a promessa do 

presidente, Luiz Inácio, de, pelo menos, discutir o tema da fundação com a sociedade, o 

projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, quebrando todos os acordos do MEC, 

com os trabalhadores. 

José  Gomes  Temporão  tem  utilizado  sistematicamente  a  grande  mídia  para 

divulgar o projeto, enquanto Fernando Haddad, do MEC se cala. Temporão afirma que 

as  principais  razões  para  se  mudar  o  regime  jurídico  dos  hospitais  são  "a  baixa 

eficiência dos hospitais públicos, e parte do problema está na contratação de pessoal", e 

ainda  que,  "para  dar  agilidade,  primeiro  tem  que  ter  autonomia  na  direção  dos 

hospitais". Ou seja, ela joga toda a culpa da precariedade da saúde nas costas dos 

trabalhadores.  O  ministro  da  saúde,  afirma  ainda  que,  "a  Fundação  Estatal  vai 

fortalecer o SUS.

Adiar a luta? 

A greve dos trabalhadores das universidades federais já passa dos 80 

dias. Nas últimas semanas, em diversas universidades, os trabalhadores estão 

radicalizando suas ações, a fim de pressionar mais o governo a negociar um 

desfecho para a greve. Na segunda semana de agosto, o governo apresentou 

uma  proposta  de  negociação  baseada  na  reestruturação  de  tabela.  Os 

trabalhadores rejeitaram a proposta,  entendendo que ela  só vai  gerar mais 

distorções. A Fasubra encaminhou uma contraproposta às bases, com objetivo 

de  conseguir  permissão  para  negociá-la  com  o  governo.  A  contraproposta 

também se limita a implementar uma nova tabela, e deixa de lado vários outros 

pontos da pauta dos trabalhadores, como a luta contra a transformação dos 

hospitais universitários em Fundação Estatal de direito Privado. Se a lei passar, 

é o destino privado do setor público.
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