
 O MODELO DE GESTÃO DO SUS E AS AMEAÇAS DO PROJETO NEOLIBERAL 1 
Conceição A. P. Rezende2

Apresentação
Este texto tem por objetivo defender a proposição do Sistema Único de Saúde (SUS), consa-

grado na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Orgânicas n° 8.080 e 8.142 de 1990. 
Nesta direção, vai reforçar o conteúdo constitucional e levantar questões relativas aos mode-

los de gestão que se originaram a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado (1995), elabo-
rado pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), coordenado por Bresser 
Pereira no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, que aprofunda como idéias centrais 
a disciplina fiscal, a privatização e a liberalização comercial. Este plano vai apresentar como pro-
postas para transformar a gestão pública as Organizações Sociais (1995) e, posteriormente, as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (1999). 

 Para finalizar, vai-se tecer algumas reflexões sobre a proposta de Fundação Estatal de 
Direito Privado, considerando-a carregada de todos os vícios já vivenciados na área da saúde da 
relação público-privada.

A Gestão do SUS
O Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto na Constituição e na legislação vigente 

é uma estratégia consistente de reforma democrática do Estado. Tem como princípios, a Uni-
versalidade, a Integralidade e a Equidade no acesso aos serviços de saúde; a Hierarquização do 
Sistema e das ações e serviços de saúde; a Descentralização da Gestão, Ações e Serviços; a Par-
ticipação da População na definição da política de saúde; o Controle Social da implementação 
da política de saúde e a Autonomia dos Gestores (gestão única em cada esfera de governo com 
a utilização de Plano e Fundo de Saúde para a gestão dos recursos orçamentários, financeiros 
e contábeis).

O Projeto Neoliberal e a Saúde Pública
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de 1995

No Plano da Reforma do Estado encaminhado ao Congresso Nacional em 23 de agosto 
1995, o Governo FHC partia do princípio de que as Funções do Estado deveriam ser de co-
ordenar e financiar as políticas públicas e não de executá-las. Defendia que “nem tudo que é 
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público é estatal” e afirmava que “devemos socializar com a iniciativa privada a responsabi-
lidade de diminuir as mazelas provocadas pelo mercado”. Avaliava ainda, que “se o Estado 
não deixar de ser produtor de serviços, ainda que na área de políticas públicas sociais, para 
ser agente estimulador, coordenador e financiador, ele não irá recuperar a poupança pública”. 
Àquele modelo de gestão do Estado, chamou de “administração gerenciada”.

Em seu texto, o Governo defendia uma flexibilização nos controles da sociedade sobre as 
ações do Poder Executivo. Achava que “a constituição de 1988 exagerou neste aspecto, reti-
rando do executivo a capacidade de iniciativa”.

Em seu Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o Governo Federal concebeu o 
Estado, com 04 (quatro) setores importantes:
a) O Núcleo Estratégico 

Entendia que o único papel exclusivo do Estado era o de preparar, definir e fazer cumprir 
as leis, e, estabelecer relações diplomáticas, além da defesa do território. Achava que o Estado 
deveria ter controle absoluto sobre estes setores que deveriam ter administração centralizada 
e verticalizada e de propriedade estatal. Eram eles: Poderes Legislativo e Judiciário; Ministério 
Público; Poder Executivo: Presidente da República, Ministros, auxiliares e assessores diretos, 
responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas. 
b) Os Serviços Monopolistas de Estado (atividades exclusivas do Estado)

Eram assim chamados, aqueles serviços, cujo principal usuário é o próprio Estado. “Não 
são atividades lucrativas” e, por isto, o Governo defendia mantê-los com o Estado, na forma 
de propriedade estatal, embora, para estes serviços defendesse o que chamou de “modelo de 
gestão gerencial”, como as “agências autônomas”, “serviços sociais autônomos”, com o ob-
jetivo de assegurar-lhes a flexibilização das relações de trabalho e dos controles da sociedade 
sobre as políticas públicas: de Fiscalização; Fisco do Meio Ambiente e do Aparelho Central da 
Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social). Para este setor, o Governo propôs 
a transformação/qualificação dos Órgãos Públicos em Agências Executivas. 
c) Os Serviços Sociais Competitivos 

Para este setor, o Governo propôs a “livre disputa de mercado” entre as instituições privadas, 
com o objetivo de promover a “eficiência e menor custo dos serviços sociais oferecidos pelas ins-
tituições privadas”. Transmitia com isto, idéia do “desperdício na administração pública”. Estes 
serviços eram: Educação, Saúde, Cultura, Produção de Ciência e Tecnologia. Para estes setores, 
propôs a estruturação das Organizações Sociais (OSs), que seriam entidades de “direito priva-
do”, “sem fins lucrativos”, que deveriam manter “Contratos de Gestão” com o Governo Federal, 
que entraria com o patrimônio (instalações/equipamentos), pessoal, recursos orçamentários e, em 
contrapartida, a entidade se responsabilizaria por um nível de atendimento da demanda social, 
podendo vender serviços conforme sua capacidade. Neste caso, a propriedade seria a “pública 
não-estatal”. O Governo FHC defendia que o Estado não deveria assumir novos serviços e que os 
mesmos deveriam ser ampliados, quando necessários, por meio das Organizações Sociais (OSs).
d) O Setor de Produção de Bens e Serviços para o Mercado

Seriam aqueles constituídos, na época, por empresas públicas que garantiam acesso da po-
pulação a bens e serviços de infra-estrutura. O Governo entendia que deveriam ser transferidas 
para empresas lucrativas (para o mercado). Para este setor, o Governo defendia a propriedade 
privada, com sistema de regulação por meio de agências. O Governo entendia que “são ativida-
des empresariais e devem ser transferidas integralmente para a iniciativa privada”. Eram eles: 
Serviços de Água, Luz, Correios, Bancos, Pesquisas, etc. 

Para cada um destes quatro Setores do Estado, o Governo propôs o que chamou de “for-
mas de propriedade”:

a) “Propriedade Estatal”, administração pública, composta por patrimônio público (admi-
nistração direta e indireta, inclusive as agências);
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b) “Propriedade Privada”, entidades privadas, compostas por patrimônio privado (entida-
des da sociedade civil, com finalidade explícita de lucro);

c) “Propriedade Não-Estatal”, constituída pelas organizações sem fins lucrativos, que não 
são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e que são orientadas diretamente para o 
atendimento do interesse público.

Para implementar este Projeto de Reforma do Estado, o Governo apresentou várias Propos-
tas de Emendas Constitucionais, que foram consolidadas no documento chamado PRO-
POSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL - Quadro Comparativo - elaborado pelo 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE. 

Neste documento, as principais propostas de mudanças da Constituição recaíram sobre o 
Capítulo da Administração Pública; das Políticas Sociais, principalmente, sobre a Seguridade 
Social (Previdência, Saúde e Assistência Social), e desta, uma proposta de alteração constitu-
cional na área da Saúde, a chamada PEC 32 - Proposta de Emenda Constitucional número 32, 
que pretendia acabar com a universalidade do SUS. Graças a uma grande mobilização nacional 
em defesa do SUS, esta PEC 32 acabou sendo retirada pelo Governo.

A Política de Administração Pública é um instrumento fundamental para a Gestão do SUS. 
Dependendo de como o Governo pretende administrar esta política, os equipamentos e os 
trabalhadores públicos, haverá sempre repercussões pró ou contra a universalização e a in-
tegralidade das Políticas Públicas de um modo geral, principalmente para a Saúde, porque o 
SUS foi instituído, não apenas como um novo modelo de atenção à saúde, mas enquanto um 
modelo de gestão do Estado, federalizado, descentralizado, com comando único em cada esfera 
de governo e com pactuação da política entre as mesmas, com financiamento tripartite, com 
participação da comunidade e com controle social, dentre outros.

As medidas mais importantes, operadas a partir do Plano Diretor de Reforma do Aparelho 
de Estado, do Governo de FHC foram:

a) a aprovação da Emenda Constitucional 19/98;
b) a aprovação da Emenda Constitucional 21/98; 
c) a Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal);
d) a Lei 9.801/99 da exoneração de servidores por excesso de despesas; 
e) a Lei 8.03190, que instituiu o programa nacional de desestatização;
f) a Lei 9.401/97, que instituiu as agências executivas;
g) a Lei 9.637/98, que instituiu as Organizações Sociais, Contratos de Gestão e o Programa 

Nacional de Publicação;
h) a Lei Federal n.º  9.790, de 23 de março de 1999, que instituiu as Organizações da So-

ciedade Civil de Interesse Público – OSCIP.

As Organizações Sociais
As Organizações Sociais (OSs) foram concebidas no Brasil como instrumento de viabiliza-

ção e implementação de Políticas Públicas, conforme entendidas no “Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho do Estado”

Em 1995 (junho/julho), o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
(MARE) elaborou anteprojeto de lei e o Decreto de Regulamentação das Organizações Sociais. 
Estes documentos, que reafirmavam as posições dos documentos anteriores, afirmavam que “a 
garantia da eficiência e a qualidade dos serviços devem ser asseguradas pela descentralização 
da União para os Estados e destes para os Municípios, através de parceria com a sociedade, 
por Contratos de Gestão”. 

Em 1997, por meio da Medida Provisória nº 1591, o governo estabeleceu critérios para definir, 
sob a denominação de “Organizações Sociais (OSs)”, as entidades que, uma vez autorizadas, estariam 
aptas a serem “parceiras do Estado”, na condução da “coisa pública”. Aprovou-se no Congresso 
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Nacional a Lei n.º 9.637 de 15 de maio de 1998 que “dispõe sobre a qualificação de entidades como 
organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entida-
des que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências”. 

O objetivo formal da chamada “Lei das OSs” foi o de “qualificar como organizações so-
ciais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas 
ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do 
meio ambiente, à cultura e à saúde” (art. 1º). Para dar conseqüência, institui o contrato de 
gestão (Art. 5º ao 10º), “observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade” (art. 7º), como instrumento a ser firmado entre o Poder Público 
e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre 
as partes para fomento e execução de atividades relativas às OSs. E ainda (possivelmente o 
objetivo mais importante para o projeto político de governo da época), assegurar a absorção 
de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União (Art. 20), que atuem 
nas atividades previstas na Lei, por meio do Programa Nacional de Publicização (PNP), criado 
mediante decreto do Poder Executivo3.

As OSs podem contratar funcionários sem concurso público, adquirir bens e serviços sem 
processo licitatório e não prestar contas a órgãos de controle internos e externos da adminis-
tração pública, porque estas são consideradas “atribuições privativas do Conselho de Admi-
nistração”, que podem todo o mais, tal como “aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços 
de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a 
contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios 
dos empregados da entidade”.

A autoridade supervisora (órgão público ao qual está vinculado a OS) nomeia comissão de ava-
liação que deve encaminhar relatório conclusivo sobre a avaliação, precedida do relatório de execu-
ção do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 
alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

Como pode ser observado, com esta Lei, instituíram-se garantias e condições para se pro-
gramar o “estado mínimo no país” conforme proposto no Plano Diretor da Reforma do Apa-
relho do Estado, por meio da terceirização/privatização de serviços públicos até então produ-
zidos pelo Estado e da transferência de competências privativas da União, também para entes 
privados, que podem dispor de poupança, bens, patrimônio, créditos e servidores públicos 
para administrar seus próprios interesses e, ainda assim, serem declaradas como “entidades de 
interesse social e utilidade pública”, para todos os efeitos legais.Portanto, ao denominar estas 
entidades de organizações sociais, o Governo pretendia garantir um meio para retirar órgãos 
e competências da administração pública direta (programas, ações e atividades) e indireta (au-
tarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas) e, além disto, garantir 
a transferência de seu ativo ao setor privado. 

No caso da Saúde, a Lei ressalvou que “a organização social que absorver atividades de 
entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, 
quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no 
art. 198 da Constituição Federal e no art. 7o da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990”.

3. Estabeleceu-se que, para as extinções de serviços públicos e a absorção de atividades e serviços por organizações sociais, 
seriam garantidas a estas, as seguintes condições: cessão dos servidores dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades 
extintos de forma irrecusável pelo servidor, com ônus para a origem; garantia de desativação das unidades extintas realizada 
por meio de inventário de seus bens móveis e imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e 
convênios, com a adoção de providências dirigidas à manutenção, pelas organizações sociais, do prosseguimento das respecti-
vas atividades sociais; transferência imediata dos recursos e das receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às uni-
dades extintas, para as OSs para a manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão; 
abertura de crédito especial junto ao Congresso Nacional; ter adicionada às suas dotações orçamentárias, recursos decorrentes 
da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas e créditos 
orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão para compensar desligamento de servidor cedido.
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A justificação do Governo, entre outras, era de que as “atividades não exclusivas de Esta-
do” (termos e conceitos tomados de uma proposta de governo e não da Lei) podem ser transfe-
ridas à iniciativa privada, sem fins lucrativos, sob o argumento de parceria e modernização do 
Estado, porque esta transferência resultaria em melhores serviços à comunidade; maior auto-
nomia gerencial; maiores responsabilidades para os dirigentes desses serviços; aumento da efi-
ciência e da qualidade dos serviços; melhor atendimento ao cidadão e menor custo. Além disso, 
o governo entendia que o Estado havia desviado de suas funções básicas para atuar no “setor 
produtivo”, o que teria gerado a deterioração dos serviços públicos e aumentado a inflação.

Com base nesta concepção de Estado e nesta justificação, vários estados (Tocantins, Rio de 
Janeiro, Bahia e Roraima) e municípios (São Paulo, entre outros) passaram a transferir serviços 
de saúde a entidades terceirizadas tais como cooperativas, associações, entidades filantrópicas 
sem fins lucrativos (ou com fins lucrativos), entidades civis de prestação de serviços, etc., quali-
ficadas como organizações sociais (OSs). Assim, por meio de contratos de gestão ou termos de 
parcerias, transferiu-se serviços diversos ou unidades de serviços de saúde públicos a entidade 
civil, entregando-lhe o próprio estadual ou municipal, bens móveis e imóveis, recursos huma-
nos e financeiros, dando-lhe autonomia de gerência para contratar, comprar sem licitação, 
outorgando-lhe verdadeiro mandato para gerenciamento, execução e prestação de serviços 
públicos de saúde4, sem se preservar a legislação sobre a administração pública e os princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Houve inúmeras manifestações contrárias e impugnações em razão dessa terceirização de 
serviços de saúde públicos (quase todos os Conselhos Estaduais de Saúde, inúmeros Conselhos 
Municipais e conferências de saúde), além de representações junto à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão e às Procuradorias Regionais dos Direitos dos Cidadãos nos Estados, por 
Confederações, Federações, Sindicatos, parlamentares, CONASEMS, entre outros. Em alguns 
casos, o Ministério Público apresentou ação civil pública contra esse tipo de terceirização (ex: 
Rio de Janeiro, Roraima e Distrito Federal).

No geral, este tipo de instrumento de gestão não teve a necessária legitimidade para se im-
plantar e, afora os exemplos citados, pode-se afirmar que a implementação da experiência, em 
larga escala como haviam planejado, fracassou.

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs)
Em 1999, a Lei Federal n.º 9.790, de 23 de março, instituiu as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP, na esfera Federal de Governo. Esta Lei propõe “a qualifica-
ção de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Socieda-
de Civil de Interesse Público, e institui e disciplina o Termo de Parceria”, tal como o Contrato 
de Gestão firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como Organização Social5.

4. GONÇALVES, W. (Subprocurador Geral da República, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Procuradoria Fede-
ral dos Direitos do Cidadão - Ministério Público Federal), Parecer sobre Terceirização e Parcerias na Saúde Pública, 27 de 
maio de 1998.
5. A Lei estabeleceu que “podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas ju-
rídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam 
aos requisitos” da Lei. Os “objetivos sociais” previstos são: promoção da assistência social; promoção da cultura, defesa 
e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção da educação; saúde; promoção da segurança alimentar e nu-
tricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do 
voluntariado; promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; experimentação de novos modelos 
sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; promoção de direitos estabelecidos, 
construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; promoção da ética, da paz, da cidadania, 
dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, e serão realizados mediante a 
execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos 
do setor público que atuem em áreas afins.
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Instituiu-se o Termo de Parceria, considerado como o instrumento a ser firmado entre o Poder 
Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público des-
tinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, resguardada a consulta aos Conselhos 
de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de 
governo. Prevê que a execução do objeto do Termo de Parceria deve ser acompanhada e fiscalizada 
pelo órgão do Poder Público da área de atuação correspondente, por meio de comissão de avalia-
ção, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público que encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação 
procedida, e ainda, pelos respectivos Conselhos de Políticas Públicas em cada nível de governo.

Estabelece que a OSCIP deva publicar regulamento próprio contendo os procedimentos 
que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de 
recursos provenientes do Poder Público, observando-se os princípios da legalidade, impessoa-
lidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

As pessoas jurídicas qualificadas com base em outros diplomas legais, ou seja, as Organiza-
ções Sociais (OSs) poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico (OSCIP), sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até dois 
anos, contados da data de vigência desta Lei. No final deste prazo, a pessoa jurídica interessada 
em manter a qualificação prevista nesta Lei deverá optar por ela, fato que implicará na renún-
cia automática de suas qualificações anteriores. A não opção implica na perda automática da 
qualificação obtida nos termos desta Lei.

O objetivo deste dispositivo é, de fato, transformar as OSs em OSCIP porque estas possuem 
maior alcance e abrangência quanto aos seus objetivos e projeto político de terceirização e 
privatização de programas, atividades, ações e serviços públicos. Com a Lei das OSCIP, grande 
parte das ações de governo poderá ser transferida ao setor privado, conforme o Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado/1995 (FHC), exceto as do chamado Núcleo Estratégico e 
Burocrático, que permanecem com o Estado e as do chamado Setor de Produção de Bens e Ser-
viços que, o governo FHC entendia que “são atividades empresariais e devem ser transferidas 
integralmente para a iniciativa privada lucrativa”.

No caso das OSCIP, a prestação de serviços públicos, é transferida para as Organizações 
Não-Governamentais (ONGs), cooperativas, associações da sociedade civil de modo geral, por 
meio de “parcerias”, diferentemente do Programa de Publicização, que promove a extinção de 
órgãos ou entidades administrativas já existentes. Mas é caminho certo para que, em curto pra-
zo, não sejam mais criadas ou mantidas entidades, na esfera pública, destinadas a prestação de 
serviços ou execução de atividades em diversas áreas. O Estado, enquanto tal, deixaria de es-
truturar-se, utilizando-se de uma forma contratual para atribuir, a entidades do setor privado, 
pré-existentes e que satisfaça os requisitos firmados nessa norma legal, a prestação de serviços 
à sociedade (Santos, 2000).

Os objetivos estabelecidos na “Lei das OSCIP” cumprem o previsto no Plano Diretor de 
Reforma do Estado, no qual, para os Serviços Monopolistas de Estado e para os Serviços Sociais 
Competitivos implementar-se-ia a gestão gerencial como as agências autônomas, os serviços so-
ciais autônomos, as OSs e as OSCIPs, para garantir, especialmente, a flexibilização da força de 
trabalho, o enxugamento do Estado e a limitação do controle da social, mesmo que, como com-
provado posteriormente, com descumprimento da Constituição Federal e das Leis vigentes.

Análise das Leis Federais do Ponto de Vista da Administração Pública e da Gestão do SUS
Do ponto de vista do regime jurídico do Direito Público, tanto as OSs quanto as OSCIPs são 

instituições de direito privado que, não fossem as leis específicas que as instituíram, poder-se-iam 
ser consideradas como pessoas jurídicas estranhas ao sistema jurídico administrativo nacional. Ade-
mais, não tem encontrado respaldo ou legitimidade social onde quer que se tentem implantá-las.
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As tarefas e competências fixadas pela Constituição Federal para a Administração Pública, 
a serem executadas sob o regime jurídico do Direito Público, somente podem ser alteradas por 
meio de emenda constitucional. Qualquer tentativa de burlar referidos limites configurará fraude 
constitucional, como ocorre com as organizações sociais (Santos, 2000) e com as OSCIPs.

E ainda, “não é difícil perceber-se que as qualificações como organização social que hajam 
sido ou que venham a ser feitas nas condições da Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, são inválidas, 
pela flagrante inconstitucionalidade de que padece tal diploma” (Bandeira de Mello, 2002).

“Em relação à Administração Indireta, na qual se incluem as autarquias, as funda-
ções (de direito público ou privado, mas instituídas pelo Poder Público), as socie-
dades de economia mista e as empresas públicas, o sistema jurídico-constitucional 
vigente impõe fiscalização e controle de seus atos pelo Congresso Nacional (art. 
49, X); fiscalização contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
também pelo Congresso e pelo Sistema interno de cada Poder (art. 70); orçamen-
to previsto na lei orçamentária (art. 165, § 5º, I); limite de despesas com pessoal 
(art. 169, § 1º). O ingresso em seus cargos e empregos dar-se-á mediante concurso 
público (art. 37, II). As compras e contratações serão precedidas de licitação pú-
blica, assegurada a igualdade de condições entre os licitantes (art. 37, XXI e 175)” 
(Santos, 2000).

A possibilidade de cessão de servidores públicos com ônus para a origem (órgão do Poder 
Público), prevista na Lei que instituiu as OSs é totalmente inconcebível à luz dos princípios 
mais elementares do Direito, assim como obrigá-los à prestação de serviços a entidades privadas, 
quando foram concursados para trabalharem em órgãos públicos.

Com relação às OSs e às OSCIPs, o que as diferenciariam, do ponto de vista do regime do 
Direito Administrativo, das autarquias, das fundações, das sociedades de economia mista e das 
empresas públicas, em seus objetivos sociais e administrativos, que as faz totalmente privilegiadas 
em termos de poder discricionário?

O que se pretende com o controle interno e externo da administração direta e indireta, 
com o estabelecimento de licitações públicas para compra de bens e serviços e com o concurso 
público é a garantia, respectivamente, da eficiência na aplicação dos recursos públicos, da livre 
concorrência entre fornecedores de bens e produtos e de prestadores de serviços e da igualdade 
de acesso aos cargos disponíveis com recursos públicos. Enfim, do imperativo da prevalência 
dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade na adminis-
tração/gestão da coisa pública.

Quando a Lei das OSs estabelece que sejam qualificadas nesta condição somente as entidades 
privadas sem fins lucrativos, assim como a Lei das OSCIP, mas concedem aos seus respectivos 
Conselhos de Administração a prerrogativa de dispor sobre o plano de cargos e salários e bene-
fícios dos seus “empregados”, estão dispondo, em outras palavras, da possibilidade de utilizar-se 
de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos ou bonificações, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, distribuindo-os entre os seus sócios ou associados, con-
selheiros, diretores ou empregados, na forma de suas remunerações, tais como em salários, gra-
tificações, auxílios e benefícios diversos. A simples referência “de mercado” para livre remunerar 
os cargos dessas entidades, conforme diz as citadas Leis, não oferece garantias de gestão compa-
tível com o interesse público. Totalmente incompatível também é a discricionariedade autorizada 
(apenas por essas Leis, contrárias à Constituição) para livre contratar.

Sobre a inconstitucionalidade e a ilegalidade da terceirização, faz-se necessário lembrar ain-
da, que a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde seja “direito de todos e 
dever do Estado” e nos arts. 203 e 204 (a Assistência Social) e 205, caracteriza-se a educação e 
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o ensino também, como deveres do Estado, o que o impede (Estado) de desresponsabilizar-se da 
prestação destes serviços, restando ao setor privado o papel apenas de complementaridade, na 
forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Conforme o art. 2º, da Lei n.º 8080/90: 

“Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

O SUS, composto por ações e serviços de saúde, “integra uma rede regionalizada e hierarqui-
zada”, com descentralização, atendimento integral e participação da comunidade (art. 198, CF), 
assim definido na Lei n.º 8080/90: 

“Art. 4º - O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direita e Indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde – SUS.”

A iniciativa privada tem participação complementar na prestação de serviços de saúde ao SUS 
(Art. 196, da CF) que se caracterizam como serviços de relevância pública (art. 197, da CF). Quan-
do a capacidade instalada do Estado for insuficiente, tais serviços podem ser prestados por tercei-
ros, ou seja, pela capacidade instalada de entes privados, tendo preferência, entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos (§ 1º, art. 199 CF). Também, o art. 24 da Lei n.º 8080/90 estabelece que

“quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura as-
sistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde – SUS 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.”

   O que ocorreu, de fato, com as terceirizações previstas na Lei das OSs foi a transferência, 
pelo Estado, de suas unidades hospitalares, prédios, móveis, equipamentos, recursos públicos e, 
muitas vezes, pessoal para a iniciativa privada.

Os Contratos de Gestão e os Termos de Parcerias Previstos entre o Estado, as Organizações So-
ciais e as OSCIPs, respectivamente

O art. 199, § 1º, estabelece que “as instituições privadas poderão participar de forma comple-
mentar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, ao analisar o art. 199, § 1º da CF, ensina:

“A Constituição fala em contrato de direito público e em convênio. Com relação 
aos contratos, uma vez que forçosamente deve ser afastada a concessão de serviço 
público, por ser inadequada para esse tipo de atividade, tem-se que entender que a 
Constituição está permitindo a terceirização, ou seja, os contratos de prestação de 
serviços do SUS, mediante remuneração pelos cofres públicos. Trata-se dos con-
tratos de serviços regulamentados pela Lei n.º 8.666, de 21.6.93, com alterações 
introduzidas pela Lei n.º 8.883, de 8.6.94. Pelo art. 6º, inc. II, dessa lei, considera-
se serviço “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, pu-
blicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais” 
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(...)
“É importante realçar que a Constituição, no dispositivo citado (art. 199, § 1º), 
permite a participação de instituições privadas “de forma complementar”, o que 
afasta a possibilidade de que o contrato tenha por objeto o próprio serviço de 
saúde, como um todo, de tal modo que o particular assuma a gestão de determina-
do serviço. Não pode, por exemplo, o Poder Público transferir a uma instituição 
privada toda a administração e execução das atividades de saúde prestada por um 
hospital público ou por um centro de saúde; o que pode o Poder Público é con-
tratar instituições privadas para prestar atividade-meio, como limpeza, vigilância, 
contabilidade, ou mesmo determinados serviços técnico-especializados, como os 
inerentes aos hemocentros, realização de exames médicos, consultas, etc.; nesses 
casos, estará transferindo apenas a execução material de determinadas atividades 
ligadas ao serviço de saúde, mas não sua gestão operacional”
(...)
“A Lei n.º 8080, de 19.9.90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, prevê, nos 
arts. 24 a 26, a participação complementar, só admitindo-a quando as disponibili-
dades do SUS “forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à popula-
ção de uma determinada área”, hipótese em que a participação complementar “ser 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de 
direito público” (entenda-se, especialmente, a Lei n° 8.666, pertinente a licitações 
e contratos). Isto não significa que o Poder Público vai abrir mão da prestação 
do serviço que lhe incumbe para transferi-la a terceiros; ou que estes venham a 
administrar uma entidade pública prestadora do serviço de saúde; significa que 
a instituição privada, em suas próprias instalações e com seus próprios recursos 
humanos e materiais, vai complementar as ações e serviços de saúde, mediante 
contrato ou convênio” (Pietro, 2002:123).

O Ministério da Saúde, em 26 de outubro de 1993 (DOU de 03.11.93) editou a Portaria 
MS n.º 1.286, que “dispõe sobre a explicitação de cláusulas necessárias nos contratos de pres-
tação de serviços entre o Estado, o Distrito Federal e o Município e pessoas naturais e pessoas 
jurídicas de direito privado de fins lucrativos ou filantrópicos participantes, complementarmen-
te, do Sistema Único de Saúde”6. 

O regime do Direito Administrativo no Brasil estabelece que as relações entre a Administra-
ção Pública e o Setor Privado devem ser estabelecidas quando e enquanto a capacidade de oferta 
do Estado estiver esgotada e devem basear-se nas necessidades da população, sendo formalizadas 
por meio de contrato ou convênio. Os termos “contrato de gestão” (OSs) e “termos de parce-
rias” (OSCIP), não podem ser nada mais, nada menos do que apelidos dos citados instrumentos 
jurídicos, devendo conter os itens mínimos necessários, conforme previstos nas normas vigentes 
e não garantem atalhos no cumprimento da Lei. 

Vejamos o que estabelece o parágrafo único do art. 2º da Lei 8.666, de 21/06/1993:

“Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administra-
ção pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vín-
culo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.”

6. A Portaria identifica a necessidade de se recorrer à iniciativa privada, “quando as disponibilidades do Estado forem in-
suficientes para garantir a cobertura assistencial necessária”. Também o art. 2º da Portaria n.º 944, de 12.5.94, publicada 
no DOU de 13.5.94, estabelece as regras para a participação das entidades filantrópicas nos serviços do SUS: “Depois de 
esgotada a capacidade de prestação de ações e serviços de saúde, pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta, 
indireta e fundacional, a direção do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo dará preferência, para participação 
complementar no sistema, às entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos, com as quais celebrará convênio.”
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E ainda, o art. 166 da mesma Lei, assim estabelece:

“aplicam-se as disposições desta Lei, no que couberem, aos convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração”.

SÍNTESE DO MODELO DE GESTÃO DO SUS, DAS OSs E DAS OSCIPs

Sistema Único de 
Saúde (SUS)

Organizações Sociais (OS)
Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OS-
CIPs)

Gestão Única do Sistema 
de Saúde em cada esfera 
de Governo (Gestão do 
Sistema e da Rede de 
Ações e Serviços).

Autonomia Administrativa e 
Financeira de cada OS.

Autonomia Administrativa e 
Financeira de cada OSCIP.

Descentralização da Ges-
tão entre as três esferas 
de Governo.

Descentralização das Ações 
e Serviços de Saúde para a 
Iniciativa Privada e não para os 
Municípios.

Descentralização das Ações e Ser-
viços de Saúde para a Iniciativa 
Privada e não para os Municípios.

Hierarquização dos 
Serviços, conforme a 
complexidade da atenção 
à saúde, sob comando 
único.

Autonomia Gerencial dos Servi-
ços de cada OS.

Autonomia Gerencial dos Serviços 
de Cada OSCIP.

Financiamento Solidário 
entre as três esferas 
de Governo, conforme 
o tamanho da popula-
ção, suas necessidades 
epidemiológicas e a 
organização das ações e 
serviços.

Financiamento definido no 
orçamento público, para cada 
OS, conforme a influência 
política de seus dirigentes, com 
“contrapartida da entidade” 
por meio da venda de serviços e 
doações da comunidade e com 
reserva de vagas para o setor 
privado, lucrativo.

Financiamento definido no orça-
mento público, para cada OSCIP, 
conforme a influência política de 
seus dirigentes, com “contra-
partida da entidade” por meio 
da venda de serviços e doações 
da comunidade e com reserva 
de vagas para o setor privado, 
lucrativo.

Regionalização Inexistente, porque a entidade 
possui autonomia para aceitar 
ou não a oferta regional de 
serviços, já que seu orçamento 
é estabelecido por uma das 
esferas de Governo. 

Inexistente, porque a entidade 
possui autonomia para aceitar ou 
não a oferta regional de serviços, 
já que seu orçamento é estabe-
lecido por uma das esferas de 
Governo.
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Universalidade e Inte-
gralidade da Atenção à 
Saúde

Focalização do Estado no aten-
dimento das demandas sociais 
básicas, conforme o interesse 
da OS.alização do Estado no 
atendimento das demandas 
sociais básicas, conforme o 
interesse da OS.

Focalização do Estado no aten-
dimento das demandas sociais 
básicas, conforme o interesse da 
OSCIP.

Participação da  
Comunidade, com a  
política de saúde definida 
em Conferências de 
Saúde.

Inexistente. Inexistente.

Controle Social, com 
Conselhos de Saúde que 
acompanham e fiscali-
zam a implementação 
da política de saúde 
e a utilização de seus 
recursos. 

Inexistente. O Controle Social 
tal como previsto na Lei 
8.142/90 é substituído pelos 
tradicionais conselhos de admi-
nistração internos da entidade, 
com paridade diferente daquela 
estabelecida na Lei 8.142/90 e 
não é deliberativo.

Inexistente. Somente a celebração 
do Termo de Parceria é precedida 
de consulta (?) aos Conselhos 
de Políticas Públicas existentes, 
das áreas correspondentes de 
atuação.

Outros Problemas Advindos da Adoção de OSs e OSCIPs para a Administração Pública e para o SUS
A introdução da administração gerenciada, como mecanismo de gestão para o SUS, é um 

subterfúgio para a terceirização e a privatização de serviços do setor saúde e se transforma em 
problemas previsíveis, como demonstra a história da saúde no Brasil:

a) transferência de “poupança pública” ao setor privado lucrativo;
b) repasse de patrimônio, bens, serviços, servidores e dotação orçamentária públicos a em-

presas de Direito Privado;
c) desregulamentação do Sistema Público de compra de bens e serviços (Lei 8.666/Lei das 

Licitações);
d) os Servidores Públicos, cedidos às OSs continuarão vinculados aos seus órgãos de origem, 

integrando um “Quadro em Extinção”, desenvolvendo atividades para o setor privado;
e) com as OSs e as OSCIP, vislumbram-se a implementação da terceirização de serviços 

públicos como regra e o fim do Concurso Público, forma democrática de acesso aos 
Cargos Públicos;

f) desprofissionalização dos Serviços, dos Servidores Públicos e desorganização do processo 
de trabalho em saúde;

g) flexibilização dos contratos de trabalho;
h) desmonte da Gestão Única do SUS;
i) recentralização da gestão de várias políticas públicas e da gestão do SUS nos Ministérios 

e nas Secretarias de Estado;
j) a hierarquização dos serviços de saúde estará comprometida, na medida em que cada 

serviço terceirizado/privatizado tem em si a característica de autonomia em relação à 
Administração Pública e ao SUS. Fica comprometido o Sistema de Referência e Contra-
Referência.
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Em “Parecer sobre a Terceirização e Parcerias na Saúde Pública”, assim expressou o Sub-
procurador Geral da República, Dr. Wagner Gonçalves:

a) “... face ao disposto na Constituição (art. 196 e seguintes) e na Lei n.º 8.080/90, o Estado 
tem a obrigação de prestar diretamente os serviços públicos de saúde; 

b) a iniciativa privada (com ou sem fins lucrativos) participa na prestação de tais serviços 
quando a capacidade instalada do Estado (prédios, equipamentos, corpo médico, insta-
lações, etc.) for insuficiente para atender a demanda; 

c) dá-se preferência, pelas regras vigentes, às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, 
que são chamadas a participar do Sistema Único de Saúde - SUS de forma complementar 
(e com sua capacidade instalada) para auxiliar o Estado no atendimento à população; 

d) a saúde é livre à iniciativa privada que, mesmo fora do Sistema Único de Saúde, também 
exerce serviços de relevância pública; 

e) a correta leitura do art. 197 da CF (e face às demais regras vigentes) é a de que a execu-
ção dos serviços de saúde deve ser feita diretamente (pelo Estado) ou por terceiros (hos-
pitais e unidades hospitalares de entidades filantrópicas que venham a integrar o SUS), os 
quais comparecem com sua capacidade instalada e em caráter complementar, e por pes-
soa física ou jurídica de direito privado (consultórios médicos e hospitais privados não 
filiados ao SUS). Todos exercem serviços de relevância pública, mas aqueles prestados 
pelo Estado são de natureza essencialmente pública, integral e universal, caracterizando-
se como direito fundamental e dever do Estado; 

f) não é possível, face às regras vigentes, aos Estados transferirem a gestão, a gerência e a 
execução de serviços públicos de saúde de hospitais ou unidades hospitalares do Estado 
para a iniciativa privada; 

g) a dispensa de licitação em qualquer caso, seja para a escolha de parceiros para o SUS, 
com exceção de casos especialíssimos de entidades filantrópicas (que atuarão não com 
a capacidade instalada do Estado, mas com seus próprios prédios e meios), seja para 
compra de material ou subcontratação, é ilegal e fere a Constituição; 

h) não se pode confundir assessoria gerencial que se presta à direção de um determinado 
hospital público (que pode inclusive ser contratada pelo Poder Público mediante licita-
ção) com a própria gerência desse hospital; 

i) a atividade de prestação de serviços públicos de saúde rege-se pelo regime de direito 
público, com as implicações decorrentes. Isso se aplica aos contratos ou convênios reali-
zados com o Poder Público; 

j) as leis estaduais e municipais, que pretendem transferir à iniciativa privada a capacidade 
instalada do Estado em saúde, são ilegais e inconstitucionais; 

k) a Lei n.º 9.637, de 15 de maio de 1998 (originária da MP nº 1.591/97), no que se refere 
à saúde, é inconstitucional e ilegal quando: dispensa licitação (§ 3º art. 11); autoriza a 
transferência para a iniciativa privada (com ou sem fins lucrativos) de hospitais e as uni-
dades hospitalares públicas (ex.: art. 1º, quando fala em saúde; art. 18, quando fala em 
absorção e quando fala em transferência das obrigações previstas no art. 198 da CF e art. 
7º da Lei nº 8080/90; e art. 22, quando fala em extinção e absorção); 

l) a Lei nº 9.637/98 colide frontalmente com a Lei nº 8080/90 e com a Lei nº 8.152, de 28 
de dezembro de 1990. Desconhece, por completo, o Conselho Nacional e os Conselhos 
Estaduais, que têm força deliberativa; 

m) a Lei nº 9.637/90 nega o Sistema Único de Saúde – SUS como previsto na Constituição, 
já que introduz um vírus – organizações sociais -, que é a antítese do Sistema; 

n) a terceirização da Saúde, seja na forma prevista na Lei nº 9.637/90, como nas formas simila-
res executadas pelos Estados – e antes mencionadas – dá oportunidade a direcionamento em 
favor de determinadas organizações privadas, fraudes e malversação de verbas do SUS; 
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o) a terceirização elimina licitação para compra de material e cessão de prédios, concurso 
público para contratação de pessoal e outros controles próprios do regular funciona-
mento da coisa pública. E pela ausência de garantias na realização dos contratos ou 
convênios, antevêem-se inevitáveis prejuízos ao Erário Público.” 

E ainda, o Ministério Público Federal, pelos “Procuradores da Cidadania”, decidiu no 
V Encontro Nacional dos Procuradores dos Direitos do Cidadão7, que deve atuar em defesa 
do Sistema Único de Saúde – SUS, tal como concebido na Constituição de 1988 e na Lei nº 
8.080/90, adotando as providências necessárias, a nível administrativo e judicial, para: 

a) “coibir a terceirização ou transferência dos hospitais e unidades hospitalares públicos 
para a iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos; 

b) argüir a ilegalidade e inconstitucionalidade de tais transferências, tanto no seu aspecto 
macro (ação civil pública contra a lei estadual, por exemplo) como nas questões pontuais 
(falta de licitação e outros aspectos do contrato ou convênio).” 

O Ministério da Saúde, também, solicitou à Consultoria Jurídica8  esclarecimentos “sobre 
o repasse de verbas da União para Estados e municípios que financiam projetos de gestão 
baseados em legislação local, como no caso de Organizações Sociais, com destaque para Lei 
Baiana nº 8.647, de 29 de julho de 2003, que fomenta a absorção, pelas Organizações Sociais 
Baianas, de atividades e serviços de interesse público atinente à saúde, entre outros”, que teve 
o seguinte entendimento:

“Leis que fomentam a absorção, pelas Organizações Sociais, de atividades e ser-
viços de interesse público atinentes à saúde, como a do Estado da Bahia, Lei nº 
8.647, de 29 de julho de 2003, são INCONSTITUCIONAIS.” 
(...)
“as Organizações Sociais, de regra, não podem exercer serviço público delegado 
pelo Estado, mas, sim, atividade de natureza privada, com incentivo do Poder 
Público”.

Fundação Estatal de Direito Privado: novidade ou neoliberalismo requentado?
O Projeto de Lei Complementar 92/2007, apresentado ao Congresso Nacional, pelo Poder 

Executivo, em 13/07/2007, propõe regulamentar o inciso XIX do art. 37 da Constituição Fe-
deral, parte final, para definir as áreas de atuação de fundações instituídas pelo poder público. 
Propõe que, mediante lei específica, poderá ser instituída ou autorizada a instituição de fundação 
sem fins lucrativos, integrante da administração pública indireta, com personalidade jurídica de 
direito público ou privado, e, somente direito privado, para o desempenho de atividade estatal 
que não seja exclusiva do Estado, nas seguintes áreas: saúde, incluindo os hospitais universitários 
– neste caso, precedido de manifestação do conselho universitário -, assistência social, cultura, 
desporto, ciência e tecnologia, meio ambiente, previdência complementar do servidor público 
(art. 40, §§ 14 e 15, da CF), comunicação social, e promoção do turismo nacional.

Na Exposição de Motivos informa que a criação de fundação estatal dar-se-á por lei espe-
cífica, que estabelecerá a sua personalidade jurídica, se de direito público ou privado. Destaca 
que a proposta apenas autoriza o Poder Público a criar a fundação estatal e que, no caso de 
fundação estatal de direito privado, o Projeto prevê que somente poderá ser instituída para de-
sempenho de atividades que não sejam exclusivas do Estado (Bresser Pereira, 1995), de forma 
a vedar a criação de entidade de direito privado para exercício de atividades em áreas em que 
seja necessário o uso do poder de polícia.

7. Realizado de 19 a 21 de novembro de 1997, na Procuradoria - Geral da República.
8. LEITE, Valdemar de Oliveira, PARECER CJ/GAB/VL Nº 2835/03.
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O Plano Diretor (Bresser Pereira, 1995) estabelecia que os Serviços não-exclusivos do Es-
tado, visam: 

“transferir para o setor público não-estatal estes serviços (principalmente saúde), 
através de um programa de “publicização”, transformando as atuais fundações 
públicas em organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem 
fins lucrativos, que tenham autorização específica do Poder Legislativo para cele-
brar contrato de gestão com o Poder Executivo e assim ter direito a dotação or-
çamentária; lograr maior autonomia e maior responsabilidade para os dirigentes 
desses serviços; lograr adicionalmente um controle social direto desses serviços...; 
lograr, finalmente, uma maior parceria entre o Estado, que continuará a financiar 
a instituição, a própria organização social, e a sociedade a que serve e que deverá 
também participar minoritariamente de seu financiamento via compra de serviços 
e doações; aumentar, assim, a eficiência e a qualidade dos serviços” (grifo nosso).

  
As diretrizes do Plano Diretor para o setor saúde eram:
a) a contenção de gastos públicos e a flexibilização dos procedimentos de compras e con-

tratações, especialmente da força o trabalho;
b) a focalização em detrimento das políticas universais (custo-efetividade);
c) a reorientação dos recursos públicos para o Setor Privado;
d) o controle do “corporativismo” - combate à organização (social e sindical especialmente).
e) a “Descentralização”: Estado –> Terceirização –> Privatização
f) o incentivo a mecanismos de competição.
O documento do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), de 10 de 

junho de 2007, afirma que defende um “Estado forte para se defender do controle privado”. 
Como? Se a proposta é a criação de Entidade de Direito Privado com tudo o que ela agrega 
contrária aos princípios do SUS e carregada de desvios por demais conhecidos na área da 
saúde? A saúde pública é muito jovem no Brasil. Os instrumentos privatistas são por demais 
conhecidos no setor saúde.

Para quê e a quem interessa a autonomia gerencial da Fundação (uma entidade) se a gestão 
do SUS, nas três esferas de governo e as ações e serviços de saúde, inclusive os serviços contra-
tados são, por natureza, interdependentes e intersetoriais, subordinados ao princípio da gestão 
única em cada esfera de governo?

Que autonomia orçamentária existiria na Fundação, dependente hierárquica e financeira-
mente da administração direta, se a maior parte dos recursos seria de origem estatal, repassados 
pelos gestores públicos, sujeitos a contingenciamentos orçamentários e a controles públicos, 
pela natureza de sua origem (públicos), assim como a arranjos de prioridades assistenciais? Se 
a falta de agilidade é uma das razões da falta de autonomia da administração direta, segundo 
o texto disponível no sítio do MPOG e se a administração pública não possui nenhuma auto-
nomia, que autonomia terá um órgão dependente dessa estrutura para funcionar? Esta é uma 
falsa justificação para razões aparentemente visíveis...

Que patrimônio próprio é o que se pretende atribuir à dita Fundação, se adquirido por 
doação do Estado por benesse dos governantes de plantão? 

A unicidade do sistema nacional de saúde e a gestão única em cada esfera de governo cons-
tituíram-se em princípios do SUS tão importantes nos debates durante a Constituinte que a con-
cepção/acordo foi de que, em todas as esferas de governo, fossem extintos todos os órgãos e 
entidades da administração indireta existentes na época vinculados ao MS: INAN, INAMPS, 
LBA, FUNASA, etc. A previsão era de que o mesmo deveria ocorrer, em todas as esferas de go-
verno, com as administrações indiretas vinculadas a estados e municípios. Inúmeros estados e 
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municípios brasileiros haviam instituído fundações públicas de direito privado (especialmente na 
década de 1970) para gerir o sistema ou serviços de saúde. Naquele momento, estavam caracte-
rizados os equívocos do modelo de Organização/Gestão/Gerência do setor saúde, pulverizadas 
em órgãos do Estado nas formas de fundações, autarquias, institutos, etc..

De acordo com a Constituição Federal e a Lei nº 8080/90 é obrigação do Estado:
a) prestar serviços de saúde diretamente; 
b) quando a capacidade instalada do Estado for insuficiente, tais serviços podem ser presta-

dos por terceiros, ou seja, pela capacidade instalada de entes privados, tendo preferência 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (§ 1º, art. 199 CF) mas, jamais a entrega 
de capacidade já instalada pelo Estado, a terceiros; 

c) pode prestar serviços de saúde por meio de entidades privadas, desde que estas se subme-
tam às regras do SUS, de forma complementar e para que o Estado possa, no atendimen-
to da Saúde pública, utilizar-se também da capacidade instalada destes entes privados. 

d) O art. 199, § 1º, estabelece que “as instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.” 

e) O art. 24 da Lei nº 8080/90 estabelece que “quando as suas disponibilidades forem insufi-
cientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Siste-
ma Único de Saúde – SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.”

Para Meirelles, H. L. apud Gonçalves, W. (1998): 

“Serviços próprios do Estado são aqueles que se relacionam intimamente com as 
atribuições do Poder Público (segurança, polícia, higiene e saúde pública, etc.) e 
para a execução dos quais a Administração usa da sua supremacia sobre os admi-
nistrados. Por esta razão, só devem ser prestados por órgãos ou entidades públi-
cas, sem delegação a particulares. Tais serviços, por sua essencialidade, geralmente 
são gratuitos”

O modelo de descentralização: Estado –> Terceirização –> Privatização, adotado pelo pro-
jeto neoliberal não é compatível com o modelo de descentralização do SUS: União –> Estado 
–> Município –> Rede de Ações de Serviços de Atenção à Saúde, cujo modelo foi tema da 9ª 
Conferência Nacional de Saúde (1992) – “Saúde: a Municipalização é o Caminho”.

No processo constituinte (1998), já se tinha a avaliação de que uma das principais mazelas 
da disfuncionalidade do sistema de saúde era a forma de gestão do trabalho vigente, um dos 
principais fatores que inviabilizava o funcionamento adequado do sistema. Nos dezenove anos 
de implementação do SUS, vários problemas identificados no setor saúde estão sendo enfren-
tados, tais como a descentralização, que está a caminho, embora a regionalização e a hierar-
quização do sistema sigam a passos lentos. O controle social do SUS e a participação popular 
que, embora com baixo grau de autonomia, vem se implementando país a fora. O processo de 
negociação intergestores bi e tripartite, freqüentemente tem procedido independente do contro-
le social. O financiamento do SUS que, apesar de insuficiente, já se ampliou nos últimos anos, 
após a aprovação da Emenda Constitucional 29/2000. No entanto, a forma de gestão da força 
de trabalho do setor (quase escravagista), não só, não foi alterada, como foi amplamente pre-
carizada e submetida a novos modos de degradação, tais como a ausência de concurso público, 
vínculos múltiplos e ilegais, ambientes de trabalho insalubres, construção de uma visão desqua-
lificadora do trabalho no setor público, adoção de mecanismos nefastos de competitividade e 
valorização desigual dos trabalhadores em condições de trabalho idênticas, dentre outras.
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Considerações Finais
Após avaliação a respeito da instituição de “novas” modalidades de gestão para o SUS e 

uma detida reflexão sobre a situação em que se encontrava a gestão do Estado brasileiro duran-
te o período da Constituinte, é necessário que se leve em consideração os seguintes aspectos:

a) Ao proporem “novidades” para a reforma do Estado, especialmente para a gestão do 
SUS, que realizou umas das mais importantes reformas que o Estado brasileiro já fez 
(embora setorial), os gestores e governantes devem conhecer e incorporar a concepção 
filosófica de que a “administração gerencial”, na forma de “propriedade pública não-es-
tatal” em todas as suas formas de apresentação, a exemplo do que foi proposto no Plano 
Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (1995), já rejeitada pelo Conselho Nacional 
de Saúde para o SUS; dos consórcios privados e da Fundação Estatal de Direito Privado, 
são maneiras, subterfúgios e apelidos de transferência de responsabilidade do Estado 
com relação à saúde para o setor privado e não se coaduna com o modelo de gestão do 
SUS, tal como definido constitucionalmente.

b) É importante refletir sobre as chamadas “áreas não exclusivas do Estado” e a Saúde: a 
Constituição Federal admitiu a prestação de serviços privados de saúde de forma com-
plementar ao SUS e não substitutiva a serviços ou órgãos do SUS, principalmente, onde 
os serviços já são públicos, como são os Hospitais Universitários, os Hospitais Federais, 
Estaduais, Municipais, do Distrito Federal e quaisquer serviços existentes ou a serem 
instituídos com recursos públicos.

c) O documento Modelos de Gestão - Formas jurídico-institucionais da Administração 
Pública – Conceitos e Características principais – do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, não considerou o Modelo de Gestão do SUS, da Política de Assis-
tência Social (SUAS) e de Segurança Pública (SUSP) vigentes no País. Não analisou seus 
modelos de gestão e seus processos de implementação, para concluir que o modelo de 
gestão de órgãos do SUS necessita ser alterado para se assegurar eficiência à sua gestão. 
Também não apresentou quaisquer análises da experiência/aventura administrativa que 
foi a adoção das OSs e as OSCIPs.

d) O Sistema Único de Saúde realiza ações e serviços públicos de relevância pública, inclusive 
aqueles prestados pela iniciativa privada fora do SUS, a chamada Saúde Suplementar. As 
ações de saúde não são exclusivas do Estado, mas exigem, permanentemente, o exercício 
do poder e da autoridade estatal, ao contrário do que assegura o texto da Mensagem que 
encaminhou o PLP 92/2007 ao Congresso Nacional, para serem executadas conforme a 
necessidade da população, e não, de acordo os interesses privados e econômicos.

e) O modelo de gestão no SUS está inscrito na Constituição Federal de 1988 e nas Leis 
Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90.

f) As instâncias de Controle Social do SUS já deliberaram sobre propostas para gestão de 
órgãos do SUS, a saber:
• as Diretrizes das Conferências Nacionais de Saúde, em especial a 8ª, 10ª, 11ª e 12ª 

sobre o modelo de gestão do SUS;
• a Resolução do Conselho Nacional de Saúde de nº 223/1997, sobre as Organizações 

Sociais;
• a Deliberação do Conselho Nacional de Saúde nº 001 de 10 de março de 2005, com o 

seguinte teor: Posicionar-se contrário à terceirização da gerência e da gestão de serviços e 
de pessoal do setor saúde, assim como, a administração gerenciada de ações e serviços, a 
exemplo das Organizações Sociais (OS), das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs) ou outros mecanismos com objetivo idêntico, e ainda, a toda e qualquer 
iniciativa que atente contra os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
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• O Conselho Nacional de Saúde recusou a proposta de Fundação Estatal para o Siste-
ma Único de Saúde, em sua 174ª Reunião, de 13 de junho de 2007.

Referências Bibliográficas 
BANDEIRA DE MELLO, C. A. Curso de Direito Administrativo, 14ª Edição, São Paulo: Ma-
lheiros Editores, 2002.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 05/out/1988.
_______. Ministério da Saúde. Lei Orgânica da Saúde: Lei 8080 de 19/set/1990. 
_______. Ministério da Saúde. Lei Orgânica da Saúde: Lei 8142 de 28/dez/1990. 
BRESSER PEREIRA, L. C. A reforma do aparelho de Estado e a Constituição brasileira. Bra-
sília: MARE/ENAP, 1995.  
GONÇALVES, W. Parecer sobre Terceirização e Parcerias na Saúde Pública, 27 de maio de 
1998.
PIETRO, M. S. Z. di. Parcerias na Administração Pública. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2002.
SALGADO, V. A. B., Secretaria de Gestão, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Modelos de Gestão de Gestão - Formas jurídico-institucionais da Administração Pública - Con-
ceitos e características principais, www.planejamento.gov.br, 10 de junho 2007.
SANTOS, L. A. dos. Agencificação, Publicização, Contratualização e Controle Social - Possi-
bilidade no Âmbito da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília/DF: Editora: Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP, 2000.


