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RESUMO
A participação do setor privado no sistema público de 
saúde não é nova, ocorrendo, muitas vezes, na forma de 
prestação de serviços ou por meio de convênios entre 
o poder público e entidades privadas, geralmente sem 
fins lucrativos. Nos últimos anos, há proposição de novos 
modelos de gestão e o objetivo deste trabalho é analisá-
-los, avaliando a legislação e regulamentos, a posição do 
poder judiciário e a revisão de literatura e da doutrina. 
No setor público, especificamente na administração pú-
blica indireta, há a fundação estatal. Outro modelo, ago-
ra no setor privado, é a Organização Social, com ampla 
utilização no Estado de São Paulo. A fundação estatal é a 
proposta do governo federal apresentada em 2007, por 
meio de projeto de lei complementar, ainda se encontran-
do em negociação no Congresso Nacional e permite a 
contratação de funcionários via CLT. Pode contribuir para 
maior autonomia e agilidade para organizações públicas, 
em especial hospitais de maior complexidade. Entretanto, 
não resolverá todos os problemas gerenciais dessas orga-
nizações. Alguns estados federados, como Pernambuco, 
Rio de Janeiro e Sergipe, já aprovaram legislação especí-
fica acerca do tema. As OS são regulamentadas pela lei 
federal 9637/1998 e por leis estaduais e municipais. Têm 
sido bastante utilizadas no setor de saúde, em especial 
na gerência de hospitais no Estado de São Paulo, mais 
recentemente também em unidades básicas de saúde e 
seus funcionários são contratados via Consolidação das 
Leis de Trabalho (CLT). Há necessidade de mais estudos 
para avaliar se efetivamente essas organizações propiciam 
maior eficácia e eficiência à gestão pública em saúde.
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ABSTRACT
Private sector participation in the public health system is 
not new, occurring often in the form of loans of services or 
through agreements between the public and private enti-
ties, usually for nonprofit ends. In recent years, there have 
been proposals for new business models and the objective of 
this work is to analyze them while evaluating their rules and 
regulations, the position of the power of the judiciary and 
the reviews of the literature and the doctrine. In the public 
sector, specifically in indirect public administration, the foun-
dation is the state. Another model, now in the private sector 
is the Organização Social (Social Organization - OS), which 
is widely being utilized in the state of São Paulo. The state 
foundation is the federal government’s proposal that was 
presented in 2007 through a supplementary bill. It is still in 
negotiation in the Congresso Nacional (National Congress) 
and would allow the hiring of employees via Consolidação 
das Leis de Trabalho (Consolidation of Labor Laws - CLT). 
It could contribute to greater autonomy and agility in public 
organizations, especially larger hospitals. However, it will not 
solve all the management problems of these organizations. 
Some federal states such as Pernambuco, Sergipe and Rio de 
Janeiro have already enacted specific legislation on the sub-
ject. The OS is regulated by federal law 9637/1998 and by 
state and local laws. It has been widely used in the health sec-
tor, particularly in the management of hospitals in the state 
of Sao Paulo, more recently also in basic health units in which 
employees are hired via the CLT. There is need for more 
studies to assess whether these organizations actually pro-
vide more effective and efficient public health management.
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INTRODUÇÃO

Visando propiciar maior eficiência e eficácia 
à gestão e à gerência de serviços de saúde, há 
proposição de novos modelos de gestão. Al-
guns na administração pública indireta, como é 
o caso da fundação estatal, juridicamente me-
lhor definida como fundação pública de direi-
to privado, que é a proposta do Ministério da 
Saúde. Outros no setor privado, tendo como 
principal exemplo a Organização Social (OS),
com ampla utilização no Estado de São Paulo e 
há mais de dez anos, constituindo para Sano e 
Abrucio (2008) um caso paradigmático. Esses 
modelos, as fundações estatais e as OS serão 
analisadas a seguir observando-se a legislação e  
os regulamentos, a posição do Poder Judiciário 
e a revisão de literatura e da doutrina. 

A PROPOSTA DA FUNDAÇÃO 
ESTATAL

Em 2007 o governo federal apresentou ao 
Congresso Nacional Projeto de Lei Comple-
mentar 92/2007, visando regulamentar o inci-
so XIX do artigo 37 da Constituição Federal,
autorizando a criação de fundações de direito 
público ou privado em áreas como saúde, assis-
tência social, entre outras (BRASIL, 2007). No 
setor de saúde, ficaram mais conhecidas como 
fundações estatais, referindo-se a fundações 
públicas de direito privado, e houve propostas 
especialmente para os hospitais gerenciados 
pela União e das universidades federais. 

O administrador público em busca de mais 
autonomia e flexibilidade procura criar organi-
zações situadas na administração indireta. Isso
não é novo e gerou uma série de distorções 
em nossa administração pública. Castor (2000, 
p. 138, grifo nosso) observou com muita pro-
priedade:

As coisas ficaram espantosamente simples: 
caso o governo decidisse dar prioridades a 
uma atividade qualquer, criava uma autar-
quia, empresa estatal ou fundação para ex-
plorá-la ou desenvolvê-la, pois essa nova or-
ganização estaria desobrigada de cumprir as 
regras restritivas que se aplicavam à adminis-
tração pública convencional, podendo assim 
agir com incrível agilidade e independência. 
Encantados pela facilidade de que passaram 
a gozar, os governantes multiplicaram as or-
ganizações dotadas de autonomia financeira 
e operacional de maneira indiscriminada. 

O projeto de fundações tem o apoio do 
ministro da Saúde do Brasil, José Gomes Tem-
porão (2007, p. 3), o qual usa na defesa das 
fundações estatais termos gerenciais como: 
“autonomia, contratos de desempenho, mo-
delos mais eficientes de gestão, cobrança de 
resultados e remuneração por bom desem-
penho”. Também conta com a aprovação do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(2008, p. 13), o qual referenda as OS como 
gerentes de unidades hospitalares. Lembra-
mos que na década de noventa, o Partido dos 
Trabalhadores, atualmente no governo federal, 
foi ferrenho opositor da reforma gerencial de 
Bresser Pereira e das OS.

Contrários à proposta das fundações, estão 
sindicatos de servidores públicos e o presiden-
te do Conselho Nacional de Saúde (BATISTA 
JÚNIOR, 2007). É importante observar que a 
proposta de fundações estatais por parte do 
Ministério da Saúde não foi aprovada na XIII
Conferência Nacional de Saúde (2007). O
Conselho Nacional de Saúde (2009) se mani-
festou, mais de uma vez, contrário à proposta 
de fundação pública de direito privado. No mo-
mento da redação deste artigo, o projeto de 
fundações enfrenta dificuldades no Congresso 
Nacional, entretanto, em alguns estados fede-
rados, como Pernambuco, Rio de Janeiro e Ser-
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gipe, já se aprovou legislação específica acerca 
do tema (MACHADO, 2009). 

Em outros países, como a Espanha, exis-
tem as fundações públicas ou como esta-
belece a Lei no 50/2002 em seu artigo 44: 
“fundaciones del sector público estatal”. Elas 
foram uma das fontes de inspiração para a 
atual proposta do governo federal brasileiro 
(TEMPORÃO, 2009). 

Morón (2008) observa que a criação de fun-
dações é relativamente recente na administra-
ção pública espanhola e, em alguns casos, tem 
como objetivo básico evitar o direito administra-
tivo. Relata algo que também acontece no Brasil 
que é a existência dessas fundações criadas por 
universidades públicas. Lembra também que 
elas são comuns na área da saúde pública, espe-
cialmente na gerência de hospitais do Instituto 
Nacional de la Salud (INSALUD) da Espanha.

Os funcionários dessas fundações espanho-
las são geralmente “laborales”, regime similar à 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) brasi-
leira, mas em sua seleção devem ser observados 
os princípios de mérito, igualdade e capacidade 
– Lei no 30/2007. Na contratação de obras e 
serviços se aplica a lei de contratos de serviços 
públicos, regime similar à licitação brasileira. 

A fundação estatal ainda é uma proposta 
e se encontra em negociação. A nosso juízo, 
pode trazer alguns benefícios na gestão públi-
ca, em especial para o gerenciamento de hos-
pitais de grande porte e maior complexidade. 
Ela também pode contribuir em que o Estado, 
sentido amplo (União, estados e municípios), 
não perca o conhecimento e a experiência 
(expertise) no gerenciamento de unidades de 
maior complexidade. Isso pode acontecer 
quando se delega a entidades privadas, fora do 
aparelho estatal, como acontece com as OS.

Pode propiciar, também, maior autonomia e 
agilidade para essas organizações. Poderá ocor-
rer a contratação via Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e não por meio do estatuto do 
servidor público, entretanto, mantém-se o pro-
cedimento licitatório para a aquisição de bens e 
serviços pelas fundações estatais. 

É importante observar que boa parte das 
características da proposta das fundações 
estatais já são percebidas nas fundações de 
apoio às universidades, disciplinadas pela Lei 
8.958/1994, inclusive contratando celetistas 
para hospitais universitários. Recorda-se que 
estas apresentaram grandes problemas no uso 
de recursos públicos em duas importantes uni-
versidades federais: Universidade de Brasília 
(UNB) e Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). Recentemente mais uma fundação 
vinculada à universidade federal é alvo de sus-
peitas de irregularidades, a Fundação José Bo-
nifácio da UFRJ (GOMIDE, 2009). 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

As OS são pessoas jurídicas de direito privado 
sem fins lucrativos e foram disciplinadas pela Lei 
Federal 9.637 (BRASIL, 1998). A OS é um mo-
delo criado no período da reforma administrativa 
implantada pelo então ministro Bresser Pereira e 
faz parte do modelo gerencial da administração 
pública. Esse modelo busca mais eficiência, ten-
tando superar alguns problemas e disfunções do 
modelo burocrático: apego excessivo a regras, 
ênfase nos meios e não nos fins, ineficiência, etc. 
Há leis sobre OS em estados federados como 
Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Pernambu-
co e São Paulo. O Distrito Federal também apre-
senta legislação específica. 

No município de São Paulo foi aprovada a 
Lei Municipal no 14.134, de 24 de janeiro de 
2006 (SÃO PAULO, 2006), que permite a qua-
lificação apenas na área da saúde.

As OS parecem contar com o apoio do jor-
nal Folha de São Paulo (EFICIÊNCIA..., 2006, 
p. A2), a qual em seu editorial manifestou-se 
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favoravelmente à atuação das mesmas na capi-
tal paulista, considerando-as como inovadoras 
e um caminho interessante para utilizar me-
lhor os recursos públicos na saúde. Em 2008 o 
jornal Folha de São Paulo (BLOQUEIO..., 2008, 
p. A2) volta a se posicionar de forma favorável 
às OS.

Em 31 de agosto de 2009, o mesmo jornal 
registra críticas do presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo ao modelo das 
OS (PRESIDENTE..., 2009, p. C3). O presiden-
te do TCESP questiona, especialmente, a capa-
cidade de fiscalização do estado sobre as OS e 
a de estabelecer preços justos pelos serviços 
que compra. 

Entretanto, logo no dia seguinte, a Folha de 
S. Paulo mais uma vez se manifesta de forma 
francamente favorável às OS e critica o papel 
dos tribunais de contas. 

Alguma disposição conservadora também se 
manifesta nos tribunais de contas. Estes in-
sistem em aplicar às OS a miríade de contro-
les apenas burocráticos que emperra toda 
a administração pública (RESISTÊNCIA ..., 
2009, p. A2).

Os principais argumentos em defesa das 
OS, segundo Carneiro Júnior e Elias (2003), 
são fortemente embasados na crítica ao mode-
lo burocrático, sua baixa eficiência e morosida-
de, bem como ao corporativismo de categorias 
funcionais.

No Brasil, Sano (2003) observou que boa 
parte das OS tem sido usada para a administra-
ção pública fugir da alegada “rigidez” do Direito 
Administrativo. Tem seu controle basicamente 
realizado pelo poder executivo a que estão 
prestando serviços, não realizam avaliações 
periódicas sobre as metas e os objetivos esta-
belecidos nos contratos de gestão e não estão 
inseridas num contexto de reforma administra-

tiva. Sugerem-se como tentativas de melhorar 
o funcionamento dessas entidades: maior con-
trole social, maior publicidade do contrato de 
gestão na rede eletrônica, bem como das ações 
das OS; contratações de serviços e de pessoal 
e avaliações de resultados. 

Organizações Sociais, 
o direito e o Poder Judiciário

As OS são alvo de severas críticas no mun-
do jurídico. As mais frequentes, para Di Pie-
tro (2002), são o possível uso de patrimônio e 
de servidores públicos, a ausência de licitação 
para a escolha das mesmas e a criação de en-
tidades “fantasmas” como OS. Para a mesma 
autora, entidades fantasmas são organizações 
que não apresentam patrimônio próprio, sede 
própria e vida própria, dependendo basica-
mente de recursos públicos.

Justen Filho (2004) alerta para eventuais 
vícios na configuração da Organização Social.
Um deles é a manutenção da existência de ente 
público mascarado sob Organização Social, o 
que para o autor é inaceitável. Toda estrutura 
material e humana continua sendo da adminis-
tração pública, e a constituição da entidade tem 
como objetivo, basicamente, escapar do regi-
me jurídico público, denominado na Espanha 
“La huida del derecho administrativo” (RODRÍ-
GUEZ-ARANA, 2007). 

A dispensa de licitação na contratação de OS
é um dos principais problemas nessa questão 
a nosso juízo. Entretanto, é importante frisar 
que o inciso XXIV do artigo 24 da Lei 8666/93, 
acrescido pela Lei 9648/1998 é que permite a 
dispensa de licitação para a celebração de con-
tratos com OS.

No nosso entendimento essa dispensa é um 
grande risco, podendo em alguns casos pro-
piciar a fuga do direito administrativo, como 
dizem os espanhóis “la huida del derecho ad-
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ministrativo”. Aqui há uma porta para a sub-
jetividade e parcialidade e, em alguns casos, a 
possibilidade do RESIDÊNCIA MULTIPRO-
FISSIONAL:  do denominado patrimonialismo 
profundo brasileiro (ABRUCIO, 2007), o qual 
pode ser designado também de neopatrimo-
nialismo.

Weber (1999) considerava que no patrimo-
nialismo predominam as considerações pesso-
ais, os atos de graça, promessas e privilégios. 
Nesse sentido é importante lembrar a observa-
ção de Catalá (2005). Esse autor realiza impor-
tantes ponderações em geral à América Latina 
e que se aplicam, mesmo que parcialmente, ao 
Brasil. As características comuns desses países 
seriam grande número de tentativa de refor-
mas, o clientelismo, o autoritarismo estatal, o 
corporativismo, o patrimonialismo e a escassa 
responsabilização do gestor público. 

 Há questionamentos sobre a constituciona-
lidade da dispensa da licitação para a contrata-
ção de OS, inclusive com ação proposta pelos 
partidos políticos Partido dos Trabalhadores 
(PT) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
no Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2009). 
Entretanto, nesta, foi negado o caráter cautelar 
e ação segue nesse tribunal.

Em relação ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) observou-se um julgado relacionado a 
essa temática (BRASIL, 2008). Considerou-se 
que a licitação é dispensável na celebração de 
contratos de prestação de serviços com as OS.
Começa a se firmar uma tendência jurispru-
dencial, no nosso entendimento muito preocu-
pante, confirmando a dispensa da licitação para 
contratação de OS.

Ressaltamos que não concordamos com 
essa posição de dispensar a licitação para con-
tratação de OS, tendo em vista o princípio 
constitucional da impessoalidade da adminis-
tração pública e a nossa forte herança patri-
monialista. Entretanto, considerando a previ-

são legal que permite a dispensa, sugerimos 
a realização de processos públicos de seleção 
de OS garantindo que sejam observados a ca-
pacidade, o mérito e a imparcialidade. Obser-
vando, também, o tempo mínimo de atividade 
da organização e a experiência prévia no setor. 

Organizações Sociais no Estado 
de São Paulo

As OS têm sido cada vez mais utilizadas 
no setor saúde. Isso ocorre especialmente no 
Estado de São Paulo, há mais de dez anos. 
Por esse motivo esse Estado será abordado 
a seguir.

Um dos motivos para o Estado de São Pau-
lo na época iniciar a parceria com OS foi evitar 
que o governo superasse o limite estabelecido 
na legislação com gasto de funcionários. Atual-
mente são quarenta e nove hospitais gerencia-
dos por OS (BASSETE, 2008). 

Sano (2003) observou que na época, em 
São Paulo, as OS só assumiram hospitais no-
vos, e isso se deveu à pressão da sociedade 
civil, bastante ativa e organizada no setor de 
saúde, especialmente por intermédio dos 
Conselhos Estadual e Municipais de Saúde. 
Entretanto isso mudará, pois recentemente o 
Governador de São Paulo José Serra sancio-
nou projeto de lei complementar que permite 
a terceirização de todos os hospitais estaduais 
(SERRA... , 2009, p. C4).

Em relação à eficiência e eficácia das OS há 
informações contraditórias. Sano (2003) aponta 
que o custo dos hospitais gerenciados por OS
é maior que os nosocômios gerenciados direta-
mente pelo Estado de São Paulo. Em relação a 
resultados, o mesmo autor constatou fragilida-
de nos indicadores presentes nos contratos de 
gestão, mas aponta possível melhora na eficá-
cia, embora entenda haver necessidade de ava-
liações mais refinadas. Bueno (2003) utilizan-
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do técnica não-paramétrica denominada DEA 
(“Data Envelopment Analysis”) e comparando 
três hospitais gerais similares em número de 
leitos e complexidade, um gerenciado direta-
mente pelo Estado de São Paulo, o segundo de 
ensino e o terceiro administrado por uma OS,
conclui que o hospital da OS era mais eficiente 
e apresentava menor número de funcionários 
por leito. Contudo, o próprio autor reconhece 
as limitações de seu trabalho em função do pe-
queno número da amostra e do fato de não ter 
analisado a qualidade do serviço.

Luiz Roberto Barradas Barata (2005), secre-
tário Estadual de Saúde de São Paulo, ressalta 
que o índice de satisfação médio dos usuários 
de hospitais gerenciados pelas OS é de 95%. 
Frisa também o custo médio dessas entidades, 
20% menor do que as unidades de administra-
ção direta, e uma produtividade 37,3% maior. 
Esse artigo deixa claro o envolvimento do ní-
vel estratégico da secretaria em relação às OS,
chegando a ser criada uma coordenadoria vin-
culada diretamente ao Gabinete do Secretário
para acompanhar o gerenciamento dos hospi-
tais pelas OS. Essa coordenação com relação 
direta ao gabinete certamente facilitou e forta-
leceu a atividade dessas entidades. 

As observações de Hironobu Sanu, de Ri-
cardo Bueno e de Luiz Roberto Barradas Bara-
ta apresentam diferenças, o que não é surpre-
sa, devendo ser analisadas com reservas, tendo 
em vista as diversas metodologias de avaliação 
e a complexidade da atenção hospitalar. Dian-
te desses dados, reiteramos a necessidade de 
maior número de pesquisas sobre o assunto e 
que o mero repasse ou delegação de ativida-
des públicas a OS não garante por si só maior 
eficiência, eficácia ou economia. Nesse senti-
do é muito oportuna a observação de Abrucio 
(2007, p. 83, grifo nosso).

O fortalecimento da regulação de serviços 
públicos é outro ponto fundamental em prol 
de um governo mais efetivo. Como muitas 
tarefas antes realizadas pelo Estado foram 
repassadas ao setor privado ou mesmo ao 
terceiro setor, mas continuam sob supervi-
são estatal, é preciso ter marcos e aparatos 
regulatórios que funcionem a contento. Re-
gular bem, é bom ressaltar, significa não só 
garantir o caráter público dos serviços, mas 
também a sua qualidade – e nenhum ente 
privado ou ONG fará melhor que o Esta-
do caso não seja regulado.

Mais recentemente as OS também têm 
atuado na atenção básica, notadamente no 
município de São Paulo. Em estudo analisando 
as unidades de Assistência Médica Ambulato-
rial (AMA), Puccini (2008) relatou que as OS
eram responsáveis por duas até dez unidades 
ambulatoriais. Observou duplo comando nes-
sas unidades, um do gestor público e outro do 
parceiro, até seis empresas privadas coexistin-
do na mesma AMA em áreas como vigilância, 
limpeza, manutenção, patologia e radiologia. 
Constatou também quarteirização do traba-
lho dos profissionais de saúde via cooperativas, 
empresas médicas e médicos autônomos. Esse 
trabalho deve ser visto com atenção e alerta 
para eventuais problemas na contratação de 
OS. Também explicita a questão da precariza-
ção do trabalho, um dos maiores problemas na 
contratação de pessoal na atenção primária, 
em especial na Estratégia Saúde da Família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As OS fazem parte do modelo gerencial 
e trazem a contribuição de tentar propiciar 
maior eficiência à administração pública. Não 
vemos o modelo gerencial como uma supera-
ção do modelo burocrático weberiano, pois 
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este trouxe e ainda traz importantes contribui-
ções à administração pública como a racionali-
dade, a impessoalidade, a carreira e a tentativa 
de superação do patrimonialismo. 

No Poder Judiciário brasileiro observa-se 
tendência jurisprudencial de dispensar a licita-
ção para contratação de OS. Vemos isto com 
muita preocupação, tendo em vista a nossa 
forte herança patrimonialista. Considerando 
a previsão legal que permite a dispensa, reco-
mendamos a realização de processos públicos 
de seleção de OS observando os princípios 
constitucionais da administração pública, em 
especial, os da impessoalidade e eficiência. 

O processo de delegação de hospitais pú-
blicos paulistas à OS parece ser o mais amplo e 
o que alcançou maior visibilidade. As entidades 
qualificadas como OS já existiam e algumas têm 
tradição na assistência hospitalar. Entretanto, 
ainda há necessidade de novos estudos sobre 
as OS nesse estado, especialmente sobre sua 
eficiência e eficácia. 

Percebe-se no Estado de São Paulo, e agora 
também em sua capital, que as OS têm aumen-
tado em número e importância, especialmente 
no setor de saúde. Vê-se também uma certa 
simpatia da mídia impressa sobre essa experi-
ência, por exemplo o jornal Folha de São Paulo. 
Elas parecem constituir a forma que o governo 
paulista encontrou para reformular o setor de 
saúde pública, especialmente a atenção hospi-
talar, e mais recentemente a atenção básica e o 
Programa ou Estratégia Saúde da Família.

A fundação estatal ainda é uma proposta e 
se encontra em negociação no Congresso Na-
cional. Pode trazer alguns benefícios na gestão 
pública, em especial para o gerenciamento de 
hospitais de maior porte e complexidade pois 
propicia maior autonomia e agilidade para es-
tas organizações, além de possibilitar a contra-
tação pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
Na contratação de obras e serviços, a fundação 

estatal deverá observar o procedimento licita-
tório, o que é muito positivo. Entretanto, não 
deve ser vista como a solução para todos os 
problemas de gestão e gerência. A proliferação 
indiscriminada de fundações em alguns estados 
pode contribuir para uma fragmentação da se-
cretaria estadual de saúde e dificultar a linha de 
ação dessa organização. Com o agravo ainda 
maior, quando grupos políticos distintos estive-
rem no mando dessas fundações. 
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