
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

CAROLINA SOUZA MARIZ MAIA CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2018 



 

 

CAROLINA SOUZA MARIZ MAIA CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à banca examinadora do Programa de 

Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte como requisito parcial para obtenção do grau 

de mestre em Direito Constitucional, sob orientação do 

Professor Doutor Vladimir da Rocha França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

 

  Cabral, Carolina Souza Mariz Maia.  

   O controle das contratações públicas no âmbito dos serviços 

municipais de saúde pública / Carolina Souza Mariz Maia Cabral. 
- 2018.  

   139f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 

Programa de Pós-Graduação em Direito. Natal, RN, 2018.  

   Orientador: Prof Dr. Vladimir da Rocha França.  
 

 

   1. Contratos administrativos - Dissertação. 2. Cidadão livre e 

igual - Dissertação. 3. Saúde pública - Dissertação. 4. Controles 

sobre a Administração Pública - Dissertação. I. França, Vladimir 
da Rocha. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. 

Título.  
 

RN/UF/Biblioteca Setorial do CCSA                 CDU 351.712 

 

 

 

  

       

Elaborado por Eliane Leal Duarte - CRB-15/355 

  



 

 

CAROLINA SOUZA MARIZ MAIA CABRAL 

 

 

O CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

Dissertação apresentada à banca examinadora do Programa de 

Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte como requisito parcial para obtenção do grau 

de mestre em Direito Constitucional, sob orientação do 

Professor Doutor Vladimir da Rocha França 

 

 

Aprovada em 08 de junho de 2018.  

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Doutor Vladimir da Rocha França - UFRN 

Presidente 

 

 

___________________________________ 

Prof. Doutor Ivan Lira de Carvalho - UFRN 

1º Examinador 

 

 

___________________________________ 

Prof. Doutor Amauri Feres Saad – IDP/SP 

2º Examinador 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às pessoas mais importantes da minha vida: 

Francisco, Guilherme, Claudia, Felipe e Guilherme Filho 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A experiência de integrar o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte foi gratificante em tantos aspectos que dificilmente poderei 

mencionar todos eles neste momento. Os aprendizados se estenderam muito além dos obtidos 

a partir das leituras acadêmicas.  

Inicialmente, gostaria de agradecer aos meus mentores Luciano Mariz Maia e Manuel 

Maia de Vasconcelos Neto sempre tão solícitos que sem titubear me guiaram nas escolhas dos 

caminhos a seguir desde a graduação. 

Agradeço também a cada um dos professores e componentes da equipe do PPGD que 

se dedicam diariamente a motivar os alunos a buscarem suas melhores versões. Aos 

professores Erick Wilson Pereira, Artur Cortez Bonifácio, Maria dos Remédios Fontes Silva, 

Mariana de Siqueira, Yanko Marcius de Alencar Xavier, Cristina Foroni Consani, Otacílio 

dos Santos Silveira Neto e Vladimir da Rocha França que em suas disciplinas me ensinaram a 

estudar o direito com olhos mais aguçados.  

Ao meu orientador Vladimir da Rocha França devo agradecimento especial por todo o 

tempo e paciência dedicados. As sugestões de leitura e os conselhos foram essenciais para a 

construção desse trabalho. 

À turma e às amizades criadas nesse percurso agradeço pela descontração, bom humor 

e leveza que me ajudaram a superar as preocupações e ansiedades. Aos amigos antigos que 

sentiram as ausências, agradeço pela compreensão e incentivo. Em vários momentos vocês 

acreditaram mais em mim do que eu mesma.  

Agradeço aos meus pais, Claudia e Guilherme, aos meus irmãos, Felipe e Guilherme 

Filho, e ao meu marido, Francisco, que compartilharam cada experiência durante os últimos 

dois anos e foram fundamentais para que as dificuldades fossem apequenadas e as conquistas 

intensamente celebradas. Muito obrigada, do fundo do coração. 

À minha avó Ozanira de Almeida Maia devo a lição mais importante: a fé. Os pedidos 

de iluminação e sabedoria ao Espírito Santo foram fortalecidos pela sua presença de amor.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação tem o objetivo de analisar os contratos administrativos firmados com 

entidades privadas para oferecer serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e as respectivas modalidades de controle incidentes sobre eles. É adotado o método 

dedutivo no estudo da legislação pertinente ao tema e na pesquisa bibliográfica que embasa a 

discussão. O trabalho é dividido em quatro partes. Inicialmente é apresentada perspectiva 

filosófica com a inserção do direito social à saúde num conceito de justiça formulado pela 

sociedade numa hipotética posição inicial. Os princípios de justiça determinam como o 

indivíduo exerce suas liberdades instrumentais e o conjunto de direitos básicos para que ele 

seja livre e igual. A assistência à saúde é exposta como condição para que o cidadão seja 

sujeito de direitos. Em seguida, são feitas considerações sobre o direito à saúde no 

ordenamento jurídico brasileiro e as especificidades desse serviço público que pode ser 

prestado pelo Estado e pela iniciativa privada. Atuam junto ao SUS instituições como a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para 

conciliar as atividades públicas e privadas. Considerando a participação complementar da 

iniciativa privada no SUS, são analisados os formatos adotados com maior frequência pelos 

estabelecimentos de saúde. Com isso, é apresentada a dogmática jurídica do contrato 

administrativo no direito brasileiro para compreensão dos ajustes celebrados. É questionada a 

pertinência das prerrogativas da Administração Pública em face dos parceiros privados nos 

ajustes da saúde para, posteriormente, serem analisadas as espécies de contratações públicas 

mais frequentes no Município de Natal/RN com as cooperativas e demais pessoas jurídicas de 

direito privado. É demonstrada a importância do controle sobre a Administração Pública 

como instrumento facilitador da concretização do direito social à saúde na medida em que 

promova a regulação necessária sobre os contratos administrativos para favorecer a sua 

eficiência. As modalidades de controle administrativo, legislativo (com ênfase no Tribunal de 

Contas) e judiciário são revisitadas, bem como sugerido o incremento do controle social. É 

importante o controle social desde a formulação das políticas públicas até a produção dos 

bens e serviços para assegurar o atendimento do interesse coletivo. Apesar de estar em 

processo de sedimentação, esse controle deve se fortalecer como uma nova instância para 

fiscalização dos atos da Administração Pública. É sugerida a reestruturação da ideia de justiça 

sobre a saúde pelos indivíduos para que através das ferramentas disponíveis no ordenamento 

jurídico brasileiro seja desenvolvido o serviço. Ao final, conclui-se que os ideais da saúde 

pública serão favorecidos por um conjunto de ações, como uma resposta multifatorial da 



 

 

sociedade, dos gestores públicos, do Legislativo e do Judiciário em prol do desenvolvimento 

do setor. 

 

Palavras-chave: Cidadão livre e igual. Saúde pública. Contratos administrativos. Controles 

sobre a Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main goal of the present dissertation is to analyze the administrative contracts established 

with private partners when offering health services within the Sistema Único de Saúde (SUS) 

and the respective modalities of control over it. The deductive method is adopted on the study 

of the legislation to this subject and on the bibliographic research that supports this 

discussion. The work is divided into four parts. At first, it was presented a philosophic 

perspective with the insertion of health care as a social right integrated with a justice concept 

formulated by society as a hypothetical original position. The principles of justice determine 

how the individual exercises its instruments of freedom and the set of basic rights that 

guarantee individual‟s freedom and social equality. Health Care assistance is exposed as a 

condition for citizens to be subject of rights. Subsequently, considerations were made over the 

rights to health care within the Brazilian juridical order and the specific characteristics of this 

public service that can be provided both by the State and private initiative. SUS and other 

institutions like the National Supplementary Health Agency and the Brazilian Hospital 

Services Company work together to conciliate public and private activities. For the 

complementary participation of private initiative at SUS, the most frequently forms adopted 

by Health Institutions are analyzed. With that, the legal dogmatic of the administrative 

contracts in Brazilian law is presented to understand the adjustments that were made. The 

pertinence of the prerogatives of the Public Administration regarding the private partners in 

the health adjustments are questioned for the subsequent analyses of the most frequent types 

of public contracting in the Municipality of Natal/RN with the cooperatives and other private 

entities. The importance of control over Public Administration its shown as a facilitator tool 

that will guarantee social right to health as far as it is promoting necessary regulation over 

administrative contracts to foment its efficiency. The modalities of administrative control, 

legislative (with emphasis on the Court of Auditors) and judiciary are reexamined, as well as 

suggested the increase of social control. Social control is important from the formulation of 

public policies to the production of goods and services to assure collective interests. Although 

it is under a construction process, this control must be strengthened as a new instance to 

supervise acts of the Public Administration. The restructuration of the idea of justice over 

health by individuals is suggested so that through the tools available by the Brazilian legal 

system this service can be developed. In conclusion, it was presented that the ideals of public 

health care will be strengthen by a set of measures, as a multifactorial response of society, 

public administrators and of the legislative and judiciary for the development of this sector. 



 

 

 

Keywords: Free and equal citizens. Public Health. Administrative contracts. Controls on 

Public Administration. 
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INTRODUÇÃO  

 

As contratações públicas estão presentes na rotina dos indivíduos e são responsáveis 

por viabilizar diversos serviços no Estado brasileiro. O objetivo deste estudo é fazer um 

levantamento das formas de controle possíveis sobre os contratos administrativos com 

entidades privadas que pretendam oferecer serviços junto ao Sistema Único de Saúde. Com 

isso, busca-se contribuir para o desenvolvimento da saúde pública na medida em que os 

vínculos contratuais se tornem mais inteligíveis e ganhem em eficiência a partir do seu 

controle pelas instituições responsáveis. 

O trabalho tem como base o sistema do direito positivo brasileiro e a doutrina sobre o 

tema. Serão comentadas as normas disciplinadoras da saúde pública, dos órgãos que 

compõem o setor, das entidades responsáveis pela prestação do serviço, das instituições 

competentes para a regulação e, por último, das modalidades de contratação pública previstas 

pelo ordenamento jurídico e suas respectivas formas de controle
1
.  

Apesar da matéria central não ser nova, as transformações socioeconômicas 

repercutem nas estruturas administrativas e no modo como as sociedades produzem, 

consomem, se comunicam e exercem o poder e o controle sobre ele. Sendo assim, as 

contratações públicas também passam por modificações e podem ser debatidas a partir de 

novas perspectivas para garantir que suas finalidades sejam atendidas da melhor forma.  

Reconhece-se que na estruturação do sistema jurídico brasileiro e, em especial, do 

Direito Administrativo, o modelo francês e o norte-americano trouxeram inúmeras 

contribuições. Entretanto, neste trabalho o foco será no direito brasileiro, pois apesar das 

influências do direito estrangeiro, a realidade administrativa brasileira tem contornos 

peculiares que demandará toda a atenção
2
.  

                                                 
1
 É adotado o sentido da expressão “ordenamento jurídico” utilizado por Marcos Bernardes de Mello como o 

conjunto de normas vigentes numa comunidade jurídica, independentemente de existir entre elas perfeita 

coerência, podendo existir mais normas vigentes do que aquelas explicitadas nos documentos legislativos que 

compõem o ordenamento jurídico (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 

20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 59). 
2
 Marcos Bernardes de Mello afirma a necessidade para fins de classificação do fato jurídico a sua análise 

perante um sistema jurídico específico, pois o tratamento conferido aos fatos nem sempre é o mesmo (MELLO, 

Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 182). 

Considerando o objetivo deste trabalho de analisar as contratações públicas na área da saúde e suas formas de 

controle, foi preferido o foco no direito brasileiro. Ao defender a necessidade do estudo dos direitos estrangeiros, 

Jean Rivero considera o método indiscutível para aumento tanto da cultura jurídica como do conhecimento do 

mundo, pois o direito comparado é verdadeiro meio de descoberta do direito nacional por auxiliar na sua melhor 

compreensão em face do direito estrangeiro. Todavia, o mesmo autor reconhece a complexidade da aplicação do 

método ao direito administrativo devido à sua heterogeneidade em cada sistema jurídico (RIVERO, Jean. Curso 

de direito administrativo comparado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 2 ed.). Portanto, seria 
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Este trabalho será desenvolvido em quatro partes. Primeiramente é introduzido o 

direito à saúde a partir de uma perspectiva filosófica. Os princípios de justiça de uma 

sociedade determinam como os indivíduos exercem suas liberdades instrumentais e o 

conjunto de direitos básicos para que o sujeito seja livre e igual. A assistência à saúde é 

apresentada como condição à capacidade do cidadão para agir como sujeito de direitos. Com 

isso, a partir da teoria da posição original e do véu da ignorância
3
 é proposta uma reflexão 

sobre a justiça e a equidade na promoção da saúde pública brasileira e sua essencialidade para 

o desenvolvimento social
4
. 

Em seguida é analisado o direito à saúde sob o prisma constitucional. É considerado o 

tratamento do ordenamento jurídico brasileiro quanto ao serviço de saúde, incluindo breve 

evolução histórica da estrutura pública que culminou na criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Ademais, são analisados os papeis de instituições da saúde pública como a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e de 

Vigilância Sanitária, bem como de entidades privadas colaboradoras.  

A terceira parte do trabalho se dedica à apresentação dos contratos da Administração 

Pública e seu tratamento doutrinário. São questionadas as características especiais dos ajustes 

administrativos que os afasta dos contratos privados e, principalmente, a importância da 

preservação de algumas prerrogativas da Administração na conjuntura moderna. Sobre as 

contratações públicas na área da saúde o tema é estreitado para dar ênfase aos ajustes 

promovidos no âmbito do Município de Natal/RN.  

Por fim, a última parte analisa os controles sobre a Administração Pública e suas 

repercussões sobre os contratos administrativos que regulamentam as relações com os 

estabelecimentos privados de saúde. São comentadas as três modalidades clássicas de controle 

sobre a Administração, com destaque para as atividades do Tribunal de Contas, além das 

expectativas em face do controle social para o desenvolvimento da saúde pública.  

O trabalho pretende apresentar os diversos personagens que compõem a saúde pública 

brasileira em seu relacionamento com o mercado privado, discriminando o papel 

desempenhado por cada um deles. A ideia é que a sociedade, os gestores públicos e as 

instituições brasileiras atuem em conjunto para elevar o nível de qualidade dos serviços de 

                                                                                                                                                         
imprudente com relação aos fins ora pretendidos empreender estudo do controle do contrato administrativo no 

direito estrangeiro.  
3
 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Organizado por Erin Kelly. Trad. Claudia 

Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
4
 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia de 

Bolso, 2010. 
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saúde oferecidos à população por meio das entidades privadas contratadas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, considerando a estrutura legal e administrativa existentes.   
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2 O DIREITO À SAÚDE SOB UMA PERSPECTIVA FILOSÓFICA 

 

2.1. CONEXÕES ENTRE O DIREITO À SAÚDE E AS CONCEPÇÕES DE 

JUSTIÇA  

 

As teorias de justiça e as ideias de igualdade e liberdade relacionadas ao 

desenvolvimento humano serão apresentadas neste capítulo como parâmetros para a análise 

do direito à saúde. A valorização deste direito social oscila de acordo com a forma como são 

tratadas as questões sociais no Estado Democrático de Direito. Assim, num momento inicial 

serão propostas correlações entre os dilemas políticos, jurídicos e sociais e o direito social à 

saúde a partir das perspectivas filosóficas de John Rawls, Amartya Sen, Milton Friedman e F. 

A. Hayek, por exemplo.  

A teoria de justiça desenvolvida por John Rawls propõe que os princípios de uma 

sociedade devem ser construídos pelos seus indivíduos a partir de uma situação hipotética 

inicial
5
. Neste ambiente ideal os indivíduos seriam capazes de concordar sobre os princípios 

de justiça para o convívio social. Diante do acordo entre os cidadãos, as instituições seriam 

estruturadas em conformidade com estes princípios para a consolidação da justiça social ao 

longo do tempo.  

Apesar de Rawls ter tratado apenas brevemente sobre o direito à saúde em sua teoria, é 

inevitável o surgimento de esforços no sentido conectar ambos. Com isso, propõe-se a 

reflexão do conceito de justiça na perspectiva da sociedade brasileira e o direito à saúde a 

partir dos elementos básicos da teoria de John Rawls. 

 

2.2. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA LIBERDADE  

 

Primeiramente, a concepção política de justiça é formulada a partir das suas 

instituições básicas e dos princípios, critérios e preceitos que a sustentam, além do modo 

como as normas que regem a sociedade estão dispostas e são obedecidas. Assim, a concepção 

política de justiça pressupõe a construção dos ideais de justiça por um grupo de indivíduos a 

partir de suas perspectivas.  

De acordo com os princípios de justiça de John Rawls, todos os cidadãos fazem jus, de 

modo igualitário, ao conjunto de direitos e liberdades básicas. Para isso, as liberdades 

                                                 
5
 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Organizado por Erin Kelly. Trad. Claudia 

Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 121.  
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políticas devem ter seu valor equitativo garantido e as desigualdades sociais e econômicas 

devem estar vinculadas a cargos e posições abertos a todos, bem como devem representar o 

maior benefício possível aos membros considerados menos privilegiados. Com isso, a ideia de 

justiça seria compartilhada pelos cidadãos como a base de um acordo político racional, bem-

informado e voluntário
6
. 

Para Marcos Bernardes de Mello, a convivência em sociedade só é possível a partir do 

estabelecimento de regras de conduta. Esse fenômeno não acontece quando o homem vive em 

isolamento, porém, na medida em que interage com outros homens, a submissão às normas é 

requisito à vida em comunidade e ao desenvolvimento da civilização.  

O direito é encarado como um processo de adaptação social constituído por normas de 

natureza comportamental. Aliás, é apontado por ele como o único que tem o poder de vincular 

incondicionalmente as condutas dos homens em virtude de sua eficácia juridicizante, 

enquanto os demais processos de adaptação social ficam à mercê da adesão das pessoas 

(como na religião)
7
.  

Milton Friedman constata a importância da obediência a uma regra geral na regulação 

social, pois se cada caso for considerado em termos de seus próprios méritos, aqueles que 

tomam as decisões estarão formulando seus juízos a partir de área limitada do tema e 

desconsiderando as consequências cumulativas da política como um todo. A preferência por 

uma regra geral eleva as atitudes, crenças e expectativas das pessoas, o que não aconteceria 

com a adoção de uma política discriminatória
8
.  

Quanto menos casuística for a regra regulamentadora, melhor se atenderá à sociedade 

como um todo, reduzindo a chance de erro em cada situação. Então, surge a expectativa da 

criação e manutenção de um equilíbrio social conquistado a partir do cooperativismo baseado 

no acordo político voluntário.  

A Constituição Federal brasileira prevê que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, devendo seu acesso ser garantido tanto pela iniciativa privada como pelos entes 

federativos
9
. Mas, previamente à inclusão desse direito no texto constitucional, houve a 

                                                 
6
 RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Organizado por Erin Kelly. Trad. Claudia 

Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 213. 
7
 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

pp. 37-39.  
8
 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. 3. ed. Trad. Luciana Carli. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 

(Os Economistas). p. 54. 
9
 Constituição Federal. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 199. A assistência à saúde é livre 

à iniciativa privada. 
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concordância de que a saúde é direito básico e deve ser garantido a todos os cidadãos, 

passando a integrar o consenso formulado entre os indivíduos. 

Para que uma dada sociedade seja vista como um sistema equitativo de cooperação há 

três requisitos principais a serem preenchidos: i) devem existir regras e procedimentos 

reconhecidos publicamente e aceitos pelos indivíduos que os considera adequados à regulação 

de seu comportamento, ii) essas regras e procedimentos devem ser orientadas no sentido da 

reciprocidade, de modo que todos se beneficiem de forma apropriada, e, por último, iii) cada 

participante tem de possuir sua vantagem racional, ou seu bem almejado
10

. 

Desse modo, a validade do acordo equitativo entre pessoas livres e iguais depende da 

abstração de todas as “vantagens de barganha” comuns nas instituições que formam as 

sociedades. A pretensão de afastar os vícios do mundo social para dar origem ao acordo 

legítimo que regule os cidadãos e as instituições parece ter orientado John Rawls na criação 

da teoria do véu da ignorância no que ele chama de posição original. 

A sociedade democrática para John Rawls é um sistema fechado e completo no qual os 

princípios de justiça dão suporte ao desenvolvimento dos princípios e valores a serem 

cumpridos pelas pessoas que a integram. Assim, não existiriam objetivos ou fins predefinidos, 

pois cada um desses seria submetido à concepção política de justiça e à razão pública daquela 

sociedade (algo em constante mutação)
11

.  

Ao assumir discurso político, Hayek formula raciocínios a partir de valores 

fundamentais, debatendo o planejamento econômico e seus efeitos sobre a liberdade dos 

cidadãos
12

. No âmbito de um governo democrático espera-se que o planejamento econômico 

seja capaz de preservar ao máximo a liberdade de escolha de cada cidadão
13

. As expectativas 

e ideais políticos de um povo estão diretamente atrelados às instituições políticas presentes 

naquela sociedade, existindo inequívoca relação de causa-efeito.  

Para Hayek, o fenômeno da nova servidão surge quando os indivíduos são incapazes 

de exercer de fato suas prerrogativas de escolha. A atuação do homem não é predeterminada, 

mas sua vontade é adulterada tão intensamente que a existência plena se torna impossível, 

pois a liberdade é tolhida e perdida a soberania popular
14

. As liberdades política e social dos 

cidadãos passam por inevitáveis restrições como consequência do sufocamento da liberdade 

econômica da sociedade. Não seria possível o exercício de fato da liberdade política ou social 
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num ambiente em que o homem não dispõe de sua liberdade econômica
15

. Trata-se de 

estratégia de dominação do governo que abandona a ideia de conquista através da força e 

passa a empregar argumentos sofisticados, apresenta propostas e suaviza expressões no 

tratamento com a população.  

Portanto, este trabalho busca aplicar as noções de igualdade entre os cidadãos, 

derivadas da concepção de justiça e da posição original, para o entendimento do que seria 

justo no âmbito do direito à saúde. Pretende-se, com isso, debater as bases de justiça do 

direito à saúde da sociedade brasileira, considerando sua forma de prestação e de controle. 

 

2.3. AS IDEIAS CENTRAIS DA TEORIA DE JUSTIÇA DE JOHN RAWLS 

 

John Rawls ensina que uma das funções práticas da filosofia política é a busca em 

meio a questões bastante controversas de uma possível base subjacente de acordo filosófico 

ou moral entre correntes opostas
16

. Mesmo que não exista tal base, ao menos o processo de 

busca permitirá a apuração das diferenças entre as doutrinas defendidas no meio social até que 

seja possível identificar a raiz das opiniões filosóficas e morais divergentes para que os 

debates políticos irreconciliáveis, mesmo mantidos, permitam uma cooperação social baseada 

no respeito mútuo entre os cidadãos. 

Os princípios de justiça têm o papel de definir os termos equitativos de cooperação 

social, sendo o seu processo de construção relevante para a compreensão das expectativas dos 

cidadãos
17

. Isto é, os princípios de justiça servem de base aos direitos e deveres básicos a 

serem garantidos pelas principais instituições políticas e sociais, bem como regulam a divisão 

dos benefícios e dos encargos derivados da cooperação social.  

É natural a discordância entre os membros das sociedades quanto às doutrinas de 

concepção de justiça, ainda mais se tratando de um meio social bem-ordenado. A completa 

homogeneidade causaria estranheza numa sociedade democrática que tem o pensamento 

pluralista como componente natural. Sendo assim, a partir das doutrinas abrangentes são 

encontrados pontos de convergência entre os pensamentos dos cidadãos que permitem a 

formação de uma base de unidade social suficiente ao convívio
18

. 
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Partindo do pluralismo inerente à sociedade democrática, Rawls explica que os juízos 

formulados por cada membro costumam ser conflituosos inclusive no interior de cada um. Ou 

seja, quando o sujeito formula juízos sobre certos assuntos, estes podem se mostrar 

incongruentes com juízos construídos previamente por ele mesmo sobre outros temas. A 

grande questão é como tornar esses juízos coerentes dentro dele e, obviamente, em face dos 

juízos dos outros. O desacordo entre os indivíduos é inevitável, e até mesmo saudável, no 

âmbito das sociedades democráticas bem desenvolvidas
19

.  

Luiz Eduardo de Lacerda Abreu
20

 adere à afirmação de incoerência entre os juízos 

intuitivos dos indivíduos, principalmente no caso dos argumentos sobre a justiça, comentados 

na teoria de Rawls. A discordância tanto pode ser atribuída às injustiças presentes na estrutura 

de qualquer sociedade real, como também à pluralidade de doutrinas abrangentes dos 

cidadãos. Mas as divergências não seriam obstáculos intransponíveis. Ao invés de justificar a 

aproximação dos juízos individuais pela tradição histórica, em que aparentemente o cidadão 

tende a aceitar e tolerar o posicionamento do outro irrefletidamente, é preferida a solução que 

exige o apoio voluntário dos cidadãos, a ser edificado a partir de uma reflexão sistemática e 

consciente de seus juízos. 

No cenário institucional brasileiro, o incentivo à construção de concepções de justiça 

pelos cidadãos é prejudicado devido à tradição de se manter os debates públicos sobre 

questões sociais relevantes num nível de linguagem pouco acessível para a maioria. Os sinais 

característicos estão na redação das leis e também na aplicação das regras pelas decisões 

judiciais, ambos permeados por termos técnicos ou de difícil compreensão. Esse panorama 

enfraquece a participação efetiva dos indivíduos no debate político e as razões para a sua 

perpetuação podem ser várias, desde a cultura histórico-social até uma educação deficiente. 

Todavia, o tema exige detalhamento que este trabalho não comportaria. 

Partindo da diversidade ideológica
21

 da sociedade, questiona-se como seriam 

conhecidas as bases de formulação dos princípios de justiça a serem obedecidos por todos. O 

chamado desacordo razoável seria alcançado a partir da sobreposição dos juízos dos membros 
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da sociedade depois de vencidos obstáculos naturais que delimitam as perspectivas de cada 

um
22

.  

Numa cultura democrática livre o pluralismo é uma característica permanente, 

portanto, o consenso sobreposto não é algo certo ou garantido
23

. 

O consenso nem sempre será alcançado, considerando os vários pontos de vista que 

podem compor a sociedade democrática. Por isso, as sociedades frequentemente enfrentam 

desafios no tratamento normativo dos direitos e na fixação da medida justa para o cidadão 

como célula individual e, ao mesmo tempo, elemento do grupo. 

Para atingir a justiça e a razoabilidade no regime democrático constitucional, no 

processo de formulação do consenso sobreposto não devem ser feitas suposições acerca das 

visões das pessoas, pois isso poderia criar obstáculos desnecessários
24

. Assim, deve ser 

incentivada a abertura do espaço para a sobreposição de doutrinas razoáveis que 

possivelmente darão origem a um consenso sobreposto, já que as doutrinas razoáveis expostas 

inevitavelmente apresentarão pontos de convergência entre si.  

Depois de identificadas as bases de convergência das doutrinas dos indivíduos, parte-

se para a averiguação dos princípios de justiça adequados à realidade social, considerando a 

sociedade democrática um sistema equitativo de cooperação social entre cidadãos livres e 

iguais que pretende de fato concretizar esses preceitos em suas instituições
25

. Em outras 

palavras, quais princípios seriam aptos a determinar direitos e liberdades básicos e a regular as 

desigualdades sociais e econômicas dos cidadãos.  

A busca pelos preceitos adequados é orientada pelos princípios de justiça 

desenvolvidos por John Rawls. O primeiro garante a cada pessoa o mesmo direito irrevogável 

às liberdades básicas iguais, enquanto o segundo prevê que as desigualdades devem satisfazer 

duas condições: estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de 

igualdade equitativa de oportunidades e devem beneficiar ao máximo os membros menos 

favorecidos da sociedade
26

. Essa última condição de favorecimento é o que Rawls chama de 

princípio da diferença.  

O princípio da diferença é um princípio de reciprocidade
27

, na medida em que a 

cooperação social é sempre produtiva e, na ausência dela, nada seria produzido, logo, nada 
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seria distribuído
28

. A igualdade equitativa de oportunidades busca corrigir os defeitos gerados 

pela igualdade formal de oportunidades, tendo em vista a ausência de padrão de talentos, 

capacidades ou aptidões entre os indivíduos
29

.  

Nessa perspectiva, imagina-se que toda sociedade democrática pretende implantar a 

igualdade equitativa de oportunidades no âmbito dos direitos sociais e, especificamente, na 

saúde, evitando que uns tenham mais privilégios do que outros indivíduos no acesso aos 

serviços.  

Ao passo que o primeiro princípio de justiça de Rawls abarca os elementos 

constitucionais essenciais, o segundo exige mais do que se considera como mínimo 

existencial do indivíduo ao incluir elementos de justiça distributiva, cuja aferição é 

consideravelmente mais complexa. 

 

2.4. A POSIÇÃO ORIGINAL NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 

 

A compreensão dos princípios de justiça depende da identificação de quais bens 

primários integram o conjunto de bens que as pessoas precisam ter para serem cidadãos livres 

e iguais numa dada sociedade
30

.  

Hayek defende que a democracia pode agir positivamente, constituindo obstáculo à 

restrição da liberdade recorrente no dirigismo econômico
31

. Apesar do aspecto benéfico, o 

poder proveniente do processo democrático não está isento da arbitrariedade, afinal, o que 

determina se o poder é arbitrário não é sua fonte, mas sim a sua limitação.  

Ou seja, mesmo num ambiente democrático, caso o controle sobre o poder não seja 

orientado por regras fixas, pode acabar favorecendo um poder arbitrário, pois a mera 

existência do controle democrático sem a efetiva verificação da conformidade com suas 

premissas não servirá à concretização dos valores almejados.  

Na perspectiva do indivíduo, a diferença entre viver num Estado onde impera o 

governo arbitrário ou numa sociedade livre está no respeito aos princípios do Estado de 

Direito. Assim, numa perspectiva liberal, o indivíduo é livre para buscar seus desejos e 

objetivos, independentemente de estarem alinhados com a intenção de quem está no poder
32

.  
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Quando as normas são fixadas previamente, auxiliarão no processo de consecução dos 

objetivos dos indivíduos, não sendo apenas o meio para viabilizar necessidades específicas 

dos que estão no poder. Portanto, a aplicação indistinta das normas aos indivíduos é de 

extrema importância, mesmo que se torne injusta numa circunstância particular.  

Na perspectiva de Hayek, os interesses econômicos constituem os meios para 

assegurar os direitos dos cidadãos. Logo, o controle econômico determina os demais setores 

da vida humana
33

.  

A liberdade econômica garante a liberdade de escolha do indivíduo, podendo cada 

qual assumir seus próprios riscos e responsabilidades inerentes ao direito de escolher. Numa 

sociedade em que vigora o planejamento há a distorção do direito de escolha para atender às 

necessidades específicas de pessoas privilegiadas.  

No mesmo sentido em que John Rawls constrói a teoria o véu da ignorância e da 

posição original como instrumentos para construção dos princípios de justiça, Hayek 

desenvolve raciocínio sobre a concorrência e as incertezas do regime. A impossibilidade de 

prever quem será beneficiado ou não a partir da obediência à lei institui uma espécie de 

“cegueira” favorável à igualdade entre as pessoas
34

. 

O regime da propriedade privada é considerada a mais importante garantia da 

liberdade por Hayek
35

. De fato, somente num Estado em que impera a concorrência e são 

respeitadas as regras da propriedade privada o indivíduo tem a possibilidade de enriquecer e 

mudar seu status social, independentemente de sua condição inicial
36

.  

Quando ausente o respeito à propriedade privada ou se empregadas regras obscuras de 

planejamento econômico, podem ser impostos entraves indesejados à liberdade de cada um. O 

sistema da propriedade privada na concorrência permite a cada indivíduo decidir seu próprio 

destino, já que o controle dos meios de produção é repartido. Seria prejudicial à autonomia 

individual a monopolização desse controle. 

Na medida em que um governo assume a tarefa de realizar um ideal de justiça 

distributiva por meio da direção da atividade econômica se questiona quais princípios irão 

reger a missão. Cada indivíduo possui ponto de vista próprio sobre qual seria a igualdade mais 

justa diante do planejamento econômico, o que complica a tarefa, pois não é desejada a 
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“completa e absoluta igualdade de todos os indivíduos em todos os assuntos que estão sujeitos 

ao controle humano” 
37

, mas sim, uma igualdade maior.  

A escala dos valores a serem concretizados pelo Estado ao assumir o controle da 

atividade econômica é extremamente discutível, sendo normalmente beneficiado um dos 

lados. Para que o planejamento seja bem-sucedido deve existir uma base comum entre os 

valores essenciais da sociedade composta por diferentes elementos da liberdade humana
38

. 

Ainda assim, o acordo social quanto às restrições de liberdades com viés material refletirá 

sobre os direitos sociais. 

A posição original quando usada como procedimento de representação favorece o 

acordo entre os representantes dos cidadãos sobre os termos equitativos de cooperação social 

e também contribui para a proteção de princípios de justiça
39

. E nesse contexto da posição 

original, o véu da ignorância colabora na escolha dos princípios de justiça nos limites de um 

mesmo corpo de fatos gerais
40

. Ou seja, o véu da ignorância elimina possíveis diferenças 

quanto às situações privilegiadas de negociação, colocando os representantes dos cidadãos 

num mesmo patamar.  

Vale lembrar que o acordo eficaz sobre os princípios de justiça depende de 

combinação prévia sobre as diretrizes da discussão pública e sobre quais critérios serão 

considerados relevantes no debate de questões políticas. Isso facilita a apresentação pelos 

cidadãos das opiniões políticas embasadas em razões publicamente aceitáveis. Dessa forma, 

os princípios de justiça consistem na melhor alternativa para assegurar os interesses 

fundamentais dos cidadãos como livres e iguais, na medida em que o princípio de utilidade e 

o princípio da diferença são inábeis à garantia dos direitos e liberdades básicos por não 

equalizarem as condições individuais
41

.  

Ultrapassado o momento de definição do procedimento a ser utilizado para a 

identificação dos bens primários da sociedade, de acordo com a noção de justiça do véu da 

ignorância, devem ser pontuados quais bens seriam essenciais ao cidadão para agir com 

liberdade (além da mencionada proteção à propriedade privada).  

É a garantia das liberdades básicas que permite a todos os cidadãos terem as condições 

sociais essenciais para o desenvolvimento adequado e o exercício pleno e informado de suas 
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faculdades morais
42

. O senso de justiça somente pode ser construído pelo cidadão na medida 

em que possua suas liberdades básicas para que seja capaz de aplicar os princípios de justiça à 

estrutura básica e suas políticas sociais.  

A concepção do bem será formulada a partir da liberdade de consciência e liberdade 

de associação que viabilizem o emprego da razão e do julgamento práticos. Os demais direitos 

e liberdades essenciais garantidos pelo Estado de Direito derivam desses dois casos 

fundamentais: a criação do senso de justiça
43

 e da concepção do bem
44

.  

Ao tratar dos direitos e liberdades básicos que os indivíduos devem gozar para que 

sejam aptos a aplicar os princípios de justiça, o pensamento de Rawls se aproxima das ideias 

defendidas por Amartya Sen. O economista alerta sobre a necessidade de o indivíduo agir 

ativamente na busca de suas liberdades, e não como mero receptor das conquistas de 

terceiros
45

. A discussão pública crítica é essencial a uma boa política, já que ao mercado não 

se aplicam fórmulas pré-concebidas desvinculadas das características próprias de cada 

ambiente
46

. 

O mínimo social tem de derivar da reciprocidade presente na sociedade política, isto é, 

a reciprocidade estimulará que os talentos naturais, apesar de distribuídos desigualmente, 

sejam utilizados em prol do bem comum e, principalmente, para benefício dos menos 

favorecidos
47

. Então, o véu da ignorância poderia auxiliar na identificação das verdadeiras 

necessidades essenciais, considerando os talentos e as necessidades dos indivíduos. 

O mínimo social dependerá, parcialmente, do nível de riqueza da sociedade. 

Consequentemente, o mínimo social abrange não só as necessidades humanas essenciais, 

como também aquelas derivadas da reciprocidade (talentos/necessidades) peculiar a cada 

sociedade política.  

Para Ingo Wolfgang Sarlet, ao consagrar os direitos sociais, a Constituição brasileira 

impõe a necessidade de preservação da vida humana além da condição de mera sobrevivência 

física do indivíduo, atribuindo-se ao Estado a promoção das condições para uma 

sobrevivência compatível com os elementares padrões de dignidades
48

.  
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Num contexto ideal, a menos que exista a escassez real, todos os indivíduos devem ter 

pelo menos o suficiente para satisfazer às suas necessidades básicas
49

. Nesse sentido, a justiça 

como equidade é uma visão igualitária
50

. Essa construção reforça o inevitável controle das 

desigualdades econômicas e sociais. 

O controle deve partir dos representantes dos cidadãos e também do próprio corpo 

social e tem a função de garantir o básico a cada indivíduo, além de evitar que a desigualdade 

econômica e social evolua para uma desigualdade política em que uma classe subordina outra 

à sua posição dominante na economia em razão do poder sobre o sistema de direito e 

propriedade
51

. A existência ou não de igualdade revela se a sociedade política é concebida 

como um sistema equitativo de cooperação social, ou se segue outros princípios.  

Por fim, chega-se à conclusão de que o conceito de mínimo social dependerá tanto das 

necessidades básicas derivadas da natureza humana como também de uma sociedade em 

específico, por consistir numa construção casuística
52

. 

Novamente é evidente o paralelo entre o pensamento de Rawls e o de Sen, quando este 

último afirma ser equivocada a ideia de que o desenvolvimento humano é luxo acessível 

somente aos países ricos
53

. Isso porque as repercussões positivas do desenvolvimento humano 

ultrapassam as questões de qualidade de vida, contribuindo decisivamente sobre as 

habilidades produtivas das pessoas e, com isso, sobre o crescimento econômico. Ou seja, 

apesar da relatividade inerente ao conceito de mínimo social de Rawls, é importante não 

subdimensionar a capacidade de uma sociedade de estimular o desenvolvimento humano em 

consequência do baixo desenvolvimento econômico vivenciado. 

Sobre o dilema entre as necessidades econômicas e as liberdades políticas, Sen 

comenta a premissa equivocada de que países pobres não seriam capazes de garantir direitos 

políticos e valores democráticos quando estão diante de necessidades econômicas intensas
54

. 

Esse argumento é compatível com o momento de crise das instituições vivenciado no Estado 

Democrático brasileiro. As exorbitantes necessidades econômicas elevam (e não inibem) as 

liberdades políticas e democráticas
55

. Com isso, a voz da população deve ser incentivada, 
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resguardada e ouvida, de modo que as necessidades econômicas não tenham o efeito danoso 

de prejudicar as liberdades políticas e a estabilidade institucional. 

Para assegurar o fortalecimento das instituições de uma sociedade, os princípios de 

justiça devem estar presentes antes de tudo na estrutura básica que atribui obrigações e 

direitos aos indivíduos e regula as vantagens econômicas e sociais
56

. Rawls se preocupa com 

as condições socioeconômicas do indivíduo como substrato da igualdade e justiça na sua 

proposta de sociedade. 

Para Amartya Sen a medida dos bens primários de Rawls é excessivamente inflexível 

diante das variações interindividuais que fazem com que seja mais difícil para uns do que para 

outros converter bens primários em capacidade de funcionamentos básicos da pessoa
57

. Logo, 

ao invés de enfatizar o que cada indivíduo possui, deveria ser ressaltado de que modo esse 

bem funciona diante da igualdade de oportunidades. Isto é, a preocupação não deve ser com o 

bem primário em si mesmo, mas com o que as pessoas, em função de variações individuais 

significativas, são capazes de fazer com esses bens. 

Para defender seu ponto de vista, Rawls comenta dois casos através dos quais acredita 

comprovar a flexibilidade dos princípios de justiça para o tratamento das diferenças entre os 

cidadãos. O primeiro aborda as diferenças no desenvolvimento e o exercício das faculdades 

morais e dos talentos naturais numa sociedade bem-ordenada. O segundo envolve a 

necessidade de cuidados médicos dos cidadãos.  

Na concepção rawlsiana, o tema de assistência médica e saúde pública deve ser tratado 

na via legislativa, e não na posição original nem na convenção constituinte. Isso porque as 

informações necessárias à satisfatória garantia da assistência médica somente são acessíveis 

na etapa legislativa. Por exemplo, o montante do gasto social destinado à assistência médica e 

à saúde pública, é definido a partir do peso que as demais despesas essenciais da sociedade 

possuem e se a fonte dos recursos é privada ou pública. Então, seria na etapa legislativa que 

os representantes dos cidadãos deveriam sopesar as exigências e encontrar o equilíbrio da 

alocação de recursos
58

. 

A assistência à saúde é posta entre os meios gerais necessários à garantia da igualdade 

equitativa de oportunidades e à capacidade dos cidadãos aproveitarem devidamente seus 

direitos e liberdades básicos. Somente assim podem os indivíduos desempenhar seus papeis 

de membros cooperativos da sociedade. A carência da assistência à saúde provocaria a 
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corrosão do cidadão como ser livre e igual, afastando-o dos meios garantidores da efetiva 

participação social
59

.  

No mesmo sentido, Amartya Sen ensina que o aspecto do desenvolvimento ligado à 

provisão pública, rendas e custos tem relevância jurídica por repercutir no custeio dos 

serviços sociais
60

. Além disso, é demonstrado por Sen que uma economia não precisa 

aguardar seu pleno sucesso para investir na expansão de serviços sociais como a saúde e a 

educação básica, apesar desse fato normalmente ser tido como impossível
61

.  

Na medida em que os indivíduos atuem como cidadãos livres e iguais, sendo 

verdadeiros agentes de sua própria liberdade, participando efetivamente dos programas de 

desenvolvimento e não sendo meros beneficiários, os princípios de justiça serão efetivados. 

Com isso, o fortalecimento e a expansão das capacidades humanas e a sedimentação dos 

princípios de justiça no seio das instituições dependem tanto dos representantes dos cidadãos 

como de cada indivíduo isoladamente. 

De fato, as imperfeições do mercado podem prejudicar a igualdade social e muitas das 

falhas são resultantes da atuação governamental, de modo que a correção se daria também a 

partir da ação política. Conclui-se, portanto, que o ajuste das regras pelo governo é capaz de 

eliminar algumas das causas da desigualdade
62

.  

A democracia de cidadãos-proprietários é o modelo ideal para estimular o 

desenvolvimento na concepção de Rawls, indicando quais valores parecem ocupar as posições 

principais. Existiriam três pontos mais relevantes: a existência de disposições asseguradoras 

do valor equitativo das liberdades políticas, a realização da igualdade equitativa de 

oportunidades na educação e, concomitantemente, a garantia de nível básico de assistência 

médica para todos
63

. 

É indispensável a uma sociedade democrática estável um grau mínimo de 

alfabetização. Isso porque a educação facilita a compreensão e aceitação ampla de um 

conjunto de valores em comum entre os cidadãos. Assim, a educação de um indivíduo 

contribui para o bem-estar geral por possibilitar a estabilidade da sociedade democrática, 

desempenhando o que Friedman chama de “efeito lateral”. Destarte, os efeitos colaterais da 
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instrução poderiam justificar a imposição de um nível mínimo de instrução a ser fornecido 

pelo Estado
64

. 

Percebe-se outro ponto de convergência entre a teoria de justiça de Rawls e o 

pensamento de Amartya Sen na ênfase aos serviços de saúde e à educação como essenciais à 

garantia das demais liberdades e direitos básicos dos cidadãos. Para Sen, quanto mais 

inclusivos forem estes direitos, maiores serão as oportunidades para as pessoas saírem da 

miséria
65

. É vinculada a privação da liberdade com a carência de serviços públicos e 

assistência social. 

Portanto, a justiça como equidade deve ser entendida como uma proposta de 

formulação de valores morais a serem aplicados à estrutura básica da sociedade. Estes seriam 

os chamados valores políticos, que surgem da relação entre os indivíduos no seio de uma 

estrutura social da qual as pessoas não optam participar ou sair, pois elas simplesmente fazem 

parte. A partir desses valores é sedimentado o poder político
66

. 

A definição dos princípios de justiça que melhor se adequam à estrutura social seria o 

primeiro passo. Em seguida as partes passariam a analisar a estabilidade da justiça, 

observando o desenvolvimento das pessoas em meio às instituições
67

. Assim, a justiça como 

equidade somente se consolida pelo autoconvencimento dos cidadãos livres e iguais, 

independentemente da possibilidade de imposição de quaisquer sanções, numa atuação 

autônoma
68

.  

A teoria rawlsiana baseada na estrutura básica da sociedade necessária à justa 

distribuição dos bens sociais primários revela importantes premissas para a compreensão dos 

complexos mecanismos decisórios das sociedades modernas. 

 

2.5. A RELAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA E O DIREITO À SAÚDE  

 

Neste momento é proposta a correlação entre o direito social à saúde e a concepção de 

justiça de John Rawls. Os princípios de justiça construídos a partir da teoria da posição 

original podem beneficiar a efetivação desse direito, na medida em que os indivíduos 
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formulariam o consenso social desconhecendo suas possíveis necessidades e condições 

particulares.  

A fixação dos parâmetros de justiça a partir do véu da ignorância retiraria dos 

indivíduos os preconceitos e limitações inerentes à situação que cada um ocupa no contexto 

social. Uma liberdade fundamental somente pode ser limitada ou negada em nome de outra 

liberdade de mesma relevância e somente devem integrar esse rol aquelas verdadeiramente 

essenciais, cujo status especial é atribuído de acordo com o sistema de cada sociedade. 

Não se pretende ventilar a relevância do direito à saúde nem de qualquer outro direito 

social, mas sim, debater a concepção de justiça que embasa o direito à saúde nos moldes em 

que ele vem sendo implementado na sociedade brasileira
69

. O objetivo é verificar se a 

atualização das bases de justiça do sistema poderia favorecer à concretização do direito à 

saúde. Neste caso, a crise da saúde iria além de qualquer questão técnica do serviço ou do 

tratamento legal, estando enraizada na concepção da saúde justa.  

Considerando a previsão da Constituição Federal da saúde como direito integral e 

universal, questiona-se como seria mantida a equidade de oportunidades, já que alguns 

indivíduos são beneficiados por melhores condições individuais de bem-estar.  

Aparentemente, cada sociedade deve buscar os meios para atender às necessidades dos 

cidadãos de acordo com os direitos e liberdades considerados básicos. A legitimidade para 

distribuir equitativamente as oportunidades de proteção à saúde pertence ao grupo social que 

arbitrará as condições de prestação dos serviços.  

No tocante às desigualdades individuais e sociais, Sérgio Ferraz e Amauri Feres Saad 

reconhecem o papel principal ocupado pela liberdade individual na correção das 

disparidades
70

. Em geral, é atribuída ao Estado a função de equalizar as condições sociais dos 

indivíduos, mas esse procedimento soa equivocado para eles, na medida em que o Poder 

Público estatal inevitavelmente é orientado por uma ideologia do grupo dominante que nem 

sempre é a mais justa para todos. 

Na medida em que as instituições se ocupam dessa função parece ocorrer uma 

mutação do ideal de justiça, deixando de ser satisfeito o direito básico à saúde de maior parte 

dos indivíduos.  
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Mesmo quando identificadas as deficiências das ações dos representantes dos cidadãos 

quanto à assistência à saúde, os indivíduos parecem incapazes de alterar a realidade, sofrendo 

diuturnamente com as consequências da insuficiente prestação do direito.  

Uma assistência à saúde imperfeita prejudica as condições sociais essenciais para o 

desenvolvimento adequado e o exercício pleno e informado das faculdades morais dos 

indivíduos
71

. Num ambiente ideal o cidadão é capaz de atuar como agente de sua própria 

liberdade e garantir seu direito nos termos do princípio de justiça acordado socialmente.  

Além da igualdade formal e da igualdade material, é ventilada uma terceira dimensão 

da igualdade, a de participação. Essencialmente a igualdade de participação se assemelha ao 

que Rawls chama de igualdade equitativa de oportunidades. O ponto central é que o cidadão 

precisa ser capaz de participar ativamente na formulação, execução e fiscalização de políticas 

públicas, não exercendo sua capacidade de representação apenas no momento do voto. 

Entre a igualdade prometida pelo socialismo e aquela possibilitada pela democracia 

existe grande diferença: a primeira é produzida pela servidão e repressão, enquanto que a 

igualdade na democracia é baseada na liberdade
72

.  

Os esforços individuais e as escolhas são pautados pelas condições de mercado, logo, 

quando há tentativa de controle de preços ou quantidades, a concorrência perde seu equilíbrio 

por sofrer interferências artificiais
73

. As alterações provocadas no mercado por medidas 

interventivas, por exemplo, mexem com as escolhas individuais, cabendo ao governo sopesar 

se as vantagens obtidas superam os custos sociais decorrentes. O raciocínio é aplicável aos 

serviços sociais que podem ser (ou não) compatíveis com a concorrência, desde que a sua 

forma de prestação mantenha a concorrência nos diversos setores da vida econômica. 

 Contudo, Hayek afirma ser frequente a deficiência no estudo das instituições legais 

garantidoras da eficiência no funcionamento do sistema competitivo
74

. De fato, um sistema de 

concorrência eficiente depende de estrutura legal bem elaborada e em constante 

aperfeiçoamento para adequação às mudanças econômicas.  

Quando percebida a necessidade de descentralizar algumas atividades por não 

comportar a existência de único centro decisório, há a opção entre o controle eficiente da 

concorrência ou o planejamento econômico
75

. De toda forma, a descentralização é fenômeno 
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complexo tanto por ser desempenhada por vários agentes, como também por depender de 

ativo controle para atingir seus objetivos.   

A insuficiente prestação dos serviços de saúde no Estado brasileiro prejudica a 

condição do indivíduo como cidadão livre e igual, na medida em que ele se vê privado do 

mínimo social. Como dito anteriormente, somente uma situação de escassez real poderia 

justificar a falta da satisfação das necessidades básicas do cidadão.  

A justiça das ações relativas à saúde depende da maior participação dos indivíduos na 

defesa de suas necessidades. Para Felipe Asensi, uma democracia participativa pode conferir 

maior eficácia às normas e ações abstratas gerais emanadas pelos níveis superiores de 

representação a partir da aproximação com o cotidiano da comunidade, tornando a atuação 

das instâncias representativas mais concatenadas com as demandas de instâncias 

participativas de nível inferior
76

.  

Infelizmente, a sociedade brasileira parece estar na contramão do que se espera de uma 

sociedade composta por cidadãos livres e iguais, na medida em que as desigualdades são 

graves e a capacidade de cada indivíduo defender seu ponto de vista é discutível. 

Luiz Eduardo de Lacerda Abreu acredita ser implacável a interferência nos 

argumentos do cidadão de sua respectiva posição social, riquezas, valores religiosos, crenças, 

escolhas éticas, história, etc. Por isso, a situação hipotética em que o véu da ignorância 

esconde as posições sociais assimétricas poderia contribuir para ações sociais baseadas na 

equidade de oportunidades
77

.  

O processo de atualização do sentido de justiça na sociedade brasileira para melhor 

assistência à saúde da população pode seguir o método de Rawls. Primeiramente seriam 

discutidos os princípios de justiça adequados ao contexto social e, em seguida, interpretadas 

adequadamente as normas constitucionais. Depois disso seria ajustada a produção legislativa, 

considerada pelo filósofo a medida de maior impacto no direito à saúde.  

Como afirmado anteriormente, é na via legislativa que será de fato assegurada a 

assistência à saúde em razão do nível de detalhamento das informações necessárias à sua 

concretização. Enquanto a discussão permanecer no nível constitucional, o direito carecerá de 

efetividade por estar distante das demandas sociais locais. A última etapa da revisão do 
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conceito de justiça na sociedade brasileira consiste na aplicação da Constituição e das leis 

pelas instituições e sua fiscalização. 

Um dos desafios à efetivação do direito à saúde é o individualismo, já que a sociedade 

é formada por indivíduos que buscam a realização da própria demanda frente à necessidade da 

maioria. Sendo assim, é válida a procura por regras justas que estimulem a cooperação social, 

apesar de o ambiente real estar distante da hipotética posição original. 

A construção de regras justas é feita a partir da convergência das opiniões dos 

cidadãos que coincidem inteiramente ou não, mas ao mesmo tempo não divergem na 

totalidade. Esse processo que Rawls chama de consenso sobreposto de valores possibilita a 

cooperação social pela identificação de pontos convergentes entre os indivíduos em meio às 

suas doutrinas abrangentes.  

Hayek comenta o individualismo demonstrando que o homem não deve ser tachado de 

egoísta ou injusto por enxergar somente parcela das necessidades de uma sociedade. Por 

inexistir um código de ética completo e unânime, as decisões no âmbito de um planejamento 

econômico, por exemplo, são pautadas em regras morais formuladas por grupos específicos. É 

desarrazoado supor que o indivíduo enxergará e equilibrará a diversa gama de necessidades de 

cada homem, atribuindo pesos de importância a cada uma, o que torna inevitável a 

divergência entre as escalas de valores essenciais construídas por cada indivíduo
78

.  

Cada sujeito obedecerá à sua própria escala de valores dentro dos limites da legalidade 

de um Estado Democrático. Com isso, a doutrina individualista não nega a possibilidade de 

existirem fins sociais ou mesmo a coincidência de objetivos entre os indivíduos
79

.  

Neste ponto o pensamento de Hayek e o de Rawls se assemelham quanto à 

possibilidade de existir um acordo voluntário na medida em que várias vontades individuais 

coincidam.  

Ainda assim, a conquista do acordo voluntário numa área não elimina o risco de 

sufocamento da liberdade individual. A probabilidade de restrição permanece 

independentemente da assunção pelo Estado do controle direto de uma atividade, pois a 

restrição da liberdade pode se tornar inevitável para a continuidade de um planejamento ou 

fim comum. Inclusive, é possível que exista “consenso sobre a conveniência de planejamento, 

mas não sobre os fins que o plano deve atender” 
80

.   

                                                 
78

 HAYEK, F. A. O caminho da servidão. 6. ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010. p. 77. 
79

 Ibidem, p. 78.  
80

 Ibidem, p. 79. 



34 

 

O consenso entre o povo e seus representantes na escolha de um plano, seja na área 

econômica ou em área pública diversa, é trabalho complexo por envolver interesses distintos. 

Desse modo, nem sempre o consenso será alcançado, o que gera a insatisfação do povo com 

as instituições democráticas. A percepção do próprio indivíduo sobre suas necessidades 

costuma ser um processo de descoberta, de acordo com Rawls. 

Portanto, haveria íntima correlação entre o exercício efetivo das liberdades e a garantia 

da igualdade de chances (oportunidade) com a estabilização numa dada sociedade da 

democracia e do Estado de Direito de conteúdo e não meramente formal
81

.   

Por fim, a modernização da compreensão dos princípios de justiça, da interpretação 

das regras constitucionais e da legislação pertinente parecem indispensáveis para a 

modificação da ideia do direito à saúde justo e igualitário.  

A análise da liberdade do indivíduo é influenciada pela teoria da justiça adotada e cada 

abordagem permite ao agente inserir ou excluir informações, de acordo com a base 

informacional escolhida
82

. Conhecendo-se quais elementos são considerados essenciais e 

quais são excluídos a verdadeira “essência” de uma teoria da justiça pode ser entendida.  Para 

conhecer qual a teoria da justiça adotada por uma sociedade deve ser revisitado o percurso de 

busca dos entendimentos coincidentes.  

Quando indivíduos organizados decidem atuar de forma homogênea num grupo, as 

ações consequentes podem ser desprovidas de restrições morais devido ao sentimento de 

coesão que surge no conjunto de pessoas
83

. Enquanto numa perspectiva individual o 

pensamento que o fim justifica os meios parece aviltar a moral, quando arrastado para a ótica 

coletivista faz sentido supor que o fim justificará os meios, desde que o objetivo seja o bem 

comum
84

.  

De acordo com o raciocínio coletivista, o objetivo comum não deve ser podado por um 

direito ou uma necessidade individual
85

. Por exemplo, a teoria da reserva do possível parece 

ganhar força em face do mínimo existencial se aplicada a tese coletivista à prestação dos 

serviços de saúde, uma vez que a política pública que visa ao bem comum não deve ser 

restringida por necessidades de indivíduos.  
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Para que uma sociedade aceite e sirva aos valores pretendidos pelos detentores do 

poder a estratégia mais eficaz é o convencimento das pessoas de que tais valores são os 

mesmos que elas sempre defenderam, apesar de só terem alcançado a melhor compreensão 

agora. Com isso, o indivíduo incorpora os valores pretendidos pelos poderosos como uma 

lapidação da sua própria opinião, e não uma imposição do Estado
86

.  

Acima de tudo é defendida por Hayek a política de liberdade para o indivíduo, pois 

este seria o único meio para o verdadeiro progresso
87

. A planificação da economia tem séria 

repercussão sobre a liberdade, principalmente quando a proporção da escala aumenta, 

diminuindo naturalmente a semelhança de valores e padrões e crescendo a necessidade da 

força e coerção
88

. 

Focando no comportamento individual e na escolha social, Amartya Sen defende que 

uma das formas de se buscar a ampliação das liberdades e a realização do desenvolvimento da 

sociedade é através da razão
89

. Apesar da heterogeneidade dos valores e preferências que 

compõem uma sociedade, a discussão pública é processo imprescindível para que os valores e 

comprometimentos comuns se revelem no meio social. Ou seja, será natural o aparecimento 

de concordâncias parciais, que não necessariamente serão unanimidade social completa. E 

mesmo quando feitas escolhas a partir de critérios racionais, podem surgir consequências 

impremeditadas. As consequências não precisam ecoar exatamente como esperadas, pois o 

desenvolvimento é fortalecido também pela imprevisibilidade que poderá tanto trazer 

repercussões positivas como negativas para o campo social
90

.  

Apesar de as pessoas se orientarem geralmente pelos seus próprios interesses, não 

restam dúvidas de que mesmo as economias capitalistas mais radicais dependem para seu 

desenvolvimento eficiente de sistemas de normas e valores sólidos e bem estruturados
91

. O 

mais importante é o reconhecimento do público como um participante ativo na mudança 

social.  

Para Amartya Sen, os maiores desafios das sociedades são os problemas ligados às 

desigualdades e ao tratamento dos bens comuns
92

. Permanece frágil o senso de 

interdependência entre a liberdade humana e a responsabilidade do indivíduo. Afinal, não há 

responsabilidade social capaz de substituir a individual. 
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A expansão das liberdades das pessoas é argumento a favor da responsabilidade 

individual. Há carência na discussão pública que favorece a construção das valorações sociais 

e o reconhecimento da injustiça. Mas a grande questão que fica é como retirar o traje passivo 

dos indivíduos e lhes entregar papeis ativos, uma vez que o processo de formação de valores e 

de surgimento e evolução da ética social dependem disso. Não somente as instituições devem 

integrá-lo, mas, principalmente, os indivíduos, cujas liberdades precisam ser sedimentadas a 

cada dia. 

Ao analisar a sociedade brasileira a partir da teoria de justiça de John Rawls, 

despontam incompatibilidades entre o que seria uma sociedade composta por cidadãos livres e 

iguais e o que de fato existe. Na medida em que os cidadãos sejam incapazes de construir os 

princípios de justiça que melhor suprem suas necessidades básicas, podem ser influenciados a 

aceitar ou tolerar certos princípios predefinidos por grupos sociais dominantes ou instituições. 

Ingo Sarlet defende que a ausência das condições materiais mínimas compromete o exercício 

da própria liberdade, e os direitos não passam de fórmulas vazias de sentido
93

.  

A igualdade substantiva dos indivíduos no âmbito do direito à saúde merece ser 

revisitada com base nos conceitos rawlsianos da posição original e do véu da ignorância para 

reflexão de quais princípios de justiça têm orientado a implementação do direito social no 

Estado brasileiro. 

Eventuais modificações que sejam efetuadas no âmbito das políticas públicas e no 

controle da conduta dos gestores podem ser insuficientes à solução das questões concernentes 

ao direito à saúde, na medida em que os princípios de justiça adotados na sociedade também 

podem passar por um processo de desconstrução e demandam novas reflexões
94

.  

A transformação da concepção de justiça pode ser mais evidente quando atinge o 

aspecto normativo da sociedade. Para chegar a tal momento, o consenso social suficiente foi 

alcançado anteriormente (ou as leis não possuiriam legitimidade e eficácia naquele meio 

social). Por exemplo, a promulgação da Constituição de 1988 inaugurou nova concepção de 

justiça no tratamento da saúde
95

.  
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Deste modo, o direito social à saúde quando analisado sob o viés de concretização, isto 

é, de acesso pelos indivíduos, apresenta complexidades além dos aspectos estruturais da 

sociedade estudada. Por isso, o passo inicial deste trabalho consistiu na reflexão sobre a 

concepção de justiça, considerando especificamente o direito à saúde na sociedade brasileira. 

 

                                                                                                                                                         
discussão sobre as atuais contratações públicas guarde compatibilidade com as raízes das normas constitucionais 

sobre o tema. 
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3 A SAÚDE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

3.1. A SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

O presente estudo será orientado pela abordagem do direito social à saúde no texto 

constitucional
96

. Ainda que não seja possível encontrar as respostas a todos os 

questionamentos na própria Constituição, reconhece-se a inutilidade de qualquer solução 

contrária à Lei Maior, como afirma Ricardo Marcondes Martins
97

.  

Ao abordar os direitos do homem é basilar relembrar a lição de Norberto Bobbio de 

que aquilo que parece fundamental numa época histórica e numa civilização pode não ser 

valorizado em outros momentos ou naquele mesmo período por outra cultura
98

. As Cartas 

consagradoras dos direitos do homem compreendem os direitos individuais tradicionais (ou 

“liberdades”) que exigem dos Estados e das instituições obrigações negativas, bem como os 

direitos sociais que consistem em poderes, demandando obrigações positivas.   

O direito à saúde pertence ao segundo grupo, dos direitos sociais, que requer atuação 

positiva do Estado. Como defende Bobbio, a essencialidade de alguns direitos do homem 

independe de maiores justificativas, sendo redundante a busca pela razão das razões para 

justificá-los. Assim, é mais relevante a discussão das condições para sua realização
99

.  

Diferentemente dos direitos individuais tradicionais ligados às liberdades que têm a 

universalidade como característica intrínseca, a regra não se aplica da mesma forma aos 

direitos sociais, já que os indivíduos podem ser iguais genericamente, mas não 

especificamente. Sendo assim, Bobbio defende que há diferenças entre os grupos sociais que 

justificam o tratamento não igual.  

Quanto aos três direitos sociais fundamentais (ao trabalho, à instrução e à saúde), a 

afirmação de universalidade lhe parece genérica e retórica, pois há importantes diferenças a 

serem consideradas. A inexequibilidade dos direitos sociais é a resposta dada pelos que 
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negam estes direitos. A complexidade, portanto, está na forma de proteção deles, e não mais 

em sua justificativa
100

.  

Amartya Sen comenta os direitos humanos rebatendo as três críticas principais sobre a 

sua implementação e fundamentação
101

. A primeira crítica, quanto à legitimidade, questiona 

se os direitos humanos são consequências dos sistemas legais ou se seriam princípios pré-

legais, incapazes de atribuir um direito juridicamente exigível. Para ele, de uma forma ou de 

outra, essa indagação não afasta o valor legal dos direitos humanos e a exigibilidade que eles 

detêm nas diversas culturas.  

A segunda crítica versa sobre a coerência dos direitos humanos, já que sua natureza 

seria de pretensão e não direito. Considerando que os direitos humanos ocupam muitas vezes 

a cadeira do ideal e não do real, essa crítica tem maior força. Ainda assim, Sen defende que a 

busca pela concretização desses direitos é reforçada constantemente, independentemente de 

sua natureza.  

A última crítica tem viés cultural e provoca reflexão sobre a real universalidade dos 

direitos humanos, uma vez que sequer num mesmo país podem ser considerados unânimes 

alguns valores éticos. Entretanto, Sen acredita que existe uma interpretação deturpada de 

valores nacionais e regionais que, se levada adiante, gera conclusões equivocadas sobre a 

defesa dos direitos humanos. Logo, a preservação das liberdades básicas e dos direitos se 

justifica em qualquer ambiente sócio-político pela sua importância intrínseca, seu papel 

consequencial de fornecer incentivos políticos para a segurança econômica e seu papel 

construtivo na gênese de valores e prioridades. 

Quando se pretende a concretização dos direitos do homem pressupõe-se a 

participação do Estado. Regis Fernandes de Oliveira considera duas formas de instituição do 

Estado: a romântica, que se dá sem violência através de um pacto inicial, e a violenta, que se 

baseia na conquista
102

.  

Nessa classificação, os princípios de justiça e o véu da ignorância de John Rawls 

compõem a modalidade romântica de formação do Estado, na medida em que supõem a 

vontade dos homens de entrar numa convivência pacífica a partir da fixação de regras, como 

explanado no tópico anterior.  
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O Estado protetor é responsável pela imposição das regras ao mesmo tempo em que 

deve obediência a elas. Enquanto no regime autoritário é imposta exclusivamente a vontade 

do governante, na democracia o poder é disputado por muitos. A decisão do que é razoável e 

aceitável para a sociedade é tomada pelo grupo que se apropria dos mecanismos de poder. 

Portanto, a expectativa de que o povo é soberano é verdadeira como discurso político, mas, na 

realidade, o poder está concentrado no grupo eleito, cujos interesses podem não ser 

transparentes
103

. 

A Constituição age contra a imoralidade dos detentores do poder, sendo um 

instrumento garantidor da justiça. Partindo dessa premissa, o texto constitucional resguarda os 

interesses dos indivíduos ao impor comportamento ativo e passivo do dirigente, a depender do 

caso. Isto é, são assegurados os valores sociais quando abortadas condutas prejudiciais e 

também quando impostas medidas que viabilizem a concretização de direitos para que não 

existam apenas no plano abstrato
104

.  

 Apesar da superação da definição do Direito Administrativo a partir da Escola do 

Serviço Público, o modelo de Estado ainda é bastante influenciado por sua ideologia. Nas 

palavras de Ricardo Marcondes Martins, o Estado deixou de ser instrumento limitador da 

esfera dos particulares, “é um prestador de serviços, um fornecedor de utilidades, é um 

instrumento de efetiva concretização da felicidade das pessoas; e de todas elas, não apenas das 

que têm propriedade” 
105

.  

A liberdade é uma das bases da Constituição brasileira de modo que o Estado deve 

atuar na sua garantia real e efetiva, ocupando tanto o papel de prestador de serviços como o de 

fiscalizador e respeitador da liberdade. Há situações em que o respeito à liberdade dos 

indivíduos é concretizado com a omissão do Estado, enquanto que em outras há necessidade 

do fornecimento das condições materiais para que o cidadão seja realmente livre.  

Segundo a definição de Regis de Oliveira, as políticas públicas são atuações nas searas 

preestabelecidas pelo ordenamento jurídico para o cumprimento de finalidades previstas e 

derivam das intenções e sentimentos dos governantes. Ou seja, a Administração tem um 

espaço livre na opção da forma de atuação para o cumprimento das metas estabelecidas. 
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Quando exercida boa gestão e destinados efetivamente os recursos, a política pública será 

exitosa
106

. 

Por sua vez, Norberto Bobbio acredita que para a realização dos direitos do homem 

podem ser necessárias condições objetivas que independem da boa vontade dos que os 

proclama ou que possuem os meios para protegê-los. Isto é, a maior efetivação dos direitos 

estaria atrelada ao desenvolvimento global da civilização humana
107

. 

Para Adilson Abreu Dallari os serviços públicos podem ter qualidade e prestação 

eficiente desde que os governantes sejam escolhidos com critério e seriedade
108

.  

Sérgio Ferraz reconhece a inevitabilidade da tomada de posição pelos cientistas (como 

os juristas) ao comentar a atividade intelectual desempenhada nas diversas áreas do 

conhecimento, seja de modo consciente ou não. Mas no campo jurídico é contrário à adoção 

de qualquer ideologia, pois acredita que isso prejudicaria a segurança no direito e até mesmo 

do direito em si
109

. Especificamente sobre o Direito Administrativo, enxerga o caráter de 

esquerda predominante na doutrina brasileira, o que contribui para a fixação de dogmas nem 

sempre corretos como, por exemplo, a desconfiança permanente em face das soluções 

jurídicas e legislativas que aproximam o Poder Público dos particulares
110

. 

O texto constitucional de 1988 é conhecido como a Constituição cidadã por ter 

ampliado a pretensão dos documentos anteriores ao garantir mais direitos aos indivíduos e 

disponibilizar instrumentos para sua exigência
111

. Apesar do cunho primordialmente social, 

suas normas trazem importantes regras incentivadoras do desenvolvimento nacional
112

, as 

quais habitualmente recebem atenção secundária.  
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Quanto à efetivação dos direitos fundamentais no ordenamento brasileiro, Ingo 

Wolfgang Sarlet afirma a necessidade de existir uma convergência das vontades dos agentes 

políticos e de toda a sociedade para preservar e fortalecer a vontade dos direitos fundamentais, 

reconhecendo-os como núcleo essencial da Constituição
113

.  

A proclamação dos direitos sociais apresenta menos desafios do que a sua proteção 

efetiva, seguindo o raciocínio previamente exposto de Bobbio. Além disso, o aumento das 

pretensões da sociedade gera proporcionalmente o aumento das dificuldades para a satisfação 

de todas elas. 

Ingo Sarlet estende ao título dos direitos fundamentais três características 

normalmente atribuídas à Constituição Federal de 1988, reconhecendo o seu caráter analítico, 

o pluralismo e o forte cunho programático e dirigente
114

. Apesar de seu art. 5º, §1º prever a 

aplicabilidade imediata das normas dos direitos fundamentais, há muitas disposições 

constitucionais que dependem de regulamentação legislativa para o estabelecimento de 

programas a serem perseguidos, implementados e assegurados pelo Estado e suas 

instituições
115

.  

Além disso, o efeito imediato dos direitos e garantias fundamentais assegurado pelo 

art. 5º, §1º, da Constituição, não se aplica plenamente aos direitos sociais que consistem em 

pretensões dos indivíduos em face do Estado, como é o caso da saúde
116

.  

Os serviços públicos são a priori de titularidade da Administração Pública, 

discriminando a Constituição Federal os casos em que eles se bipartem em atividades 

econômicas que permitem a prestação pelos entes privados
117

. Na medida em que o serviço é 

oferecido pelo parceiro particular está configurada uma atividade privada sob regime especial 

cuja relevância social justifica a regulação excepcional.  
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O art. 197 da Constituição Federal dispõe que a execução das ações e serviços de 

saúde cabe ao Poder Público e também aos terceiros que poderão exercê-las por pessoa física 

ou jurídica de direito privado
118

.  

Apesar de sua responsabilidade de proteção da liberdade econômica, por vezes o 

Estado é chamado a atuar como regulador em meio a atividades privadas para atender aos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  

Enquanto a saúde prestada pelo Estado como serviço público não visa o lucro, a 

atividade privada cujo objeto é também a saúde pode sim pretender o lucro
119

.  

A saúde pública não permite a outorga, pois sua prestação pelo Poder Público 

pressupõe a gratuidade, de modo que o requisito de contraprestação pelo usuário do serviço na 

concessão a incompatibiliza
120

. Assim, o serviço social da saúde será ofertado pelo Estado por 

meio de sua estrutura administrativa ou pelo particular através de contrato administrativo. 

Porém, a gratuidade absoluta do serviço de saúde não é unânime na doutrina brasileira, 

apesar da adesão majoritária. Ingo Sarlet discorda da dedução do princípio da gratuidade do 

acesso a partir do princípio da universalidade, pois o acesso igualitário e universal não 

significaria necessariamente a gratuidade absoluta. Da mesma forma considera 

desproporcional que um sujeito que disponha de recursos para custear os serviços de saúde 

seja beneficiado pela gratuidade da mesma forma que o indivíduo que não possa prover com 

recursos próprios sua saúde
121

.  

É possível a discussão acerca da suposta obrigatoriedade da gratuidade dos serviços de 

saúde com base no princípio da solidariedade e da isonomia, já que a reciprocidade dos 

talentos/necessidades entre os indivíduos não seria obedecida com o tratamento uniforme
122

.   

O desenvolvimento da atividade privada submetida a regime especial tem ampla 

liberdade até o ponto em que o Estado entenda necessário atuar para proteger valor 

constitucional superior à liberdade econômica. Porém, mesmo quando restringidas pelo 

Estado regulador, a livre iniciativa e a livre concorrência da atividade econômica não serão 
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eliminadas por completo, como será estudado nos tópicos referentes às formas de controle. 

Logo, é protegido o cerne da livre iniciativa econômica. 

 

3.2. A CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

 

Em 1986 ocorreu a 8ª Conferência Nacional da Saúde em que foram traçadas as 

diretrizes posteriormente consolidadas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 

8.080/1990, instituidora do Sistema Único de Saúde, representando um significativo avanço 

na Reforma Sanitária e no tema da saúde pública brasileira
123

. 

Todavia, para compreensão do modelo atual de saúde pública sedimentado na década 

de 1980, merece ser pincelado o desenvolvimento do sistema sanitário na sociedade brasileira.  

Aponta-se o surgimento da saúde pública no período compreendido entre o fim da 

monarquia e o início da "República Velha", denominado "sanitarismo campanhista" 
124

, 

quando começaram a serem desenhadas as normas e as organizações sanitárias.  

O Estado passa a intervir na área da saúde de forma global e constante, e não mais 

pontualmente como fazia nos momentos de surto epidêmico
125

. Percebe-se, pela primeira vez, 

a preocupação em se articular planos de combate às enfermidades em conjunto com os 

projetos de outros setores da sociedade (como a educação, habitação, alimentação e trabalho, 

entre outros).  

Primeiramente surgiram as Caixas de Aposentadoria e Pensões, instituídas pela Lei 

Elói Chaves, de 1923, que beneficiavam poucas categorias profissionais
126

. Na década 

seguinte foram substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões de diversos grupos 

para que fosse ampliado o atendimento a um número maior de pessoas
127

. Nesse momento, o 

sistema vigente passou a oferecer assistência ambulatorial e hospitalar aos trabalhadores 

formais, desde que contribuíssem para suas respectivas Caixas e Institutos de Aposentadoria e 

Pensões.  
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Contudo, considerável parcela da população estava fora do mercado de trabalho 

formal, de modo que não possuía vínculo com qualquer dos Institutos e, por isso, ficava 

dependente de serviços assistenciais públicos e serviços privados filantrópicos
128

. Por não 

possuir recursos suficientes ao custeio do atendimento privado, parcela da sociedade estava 

desassistida, configurando, a dicotomia entre ações de saúde pública e os serviços de 

atendimento privados. 

Em 1930, durante a Era Vargas, a educação e a área sanitária eram coordenadas pelo 

Ministério da Educação e da Saúde Pública, com o objetivo de assegurar à burocracia federal 

o controle desses serviços, de acordo com o perfil centralizador político-administrativo do 

Estado. Até então os estados da federação buscavam desenvolver a área da saúde pública de 

acordo com suas questões regionais e possibilidades financeiras
129

.  

Com a criação do Estado Novo em 1937, Getúlio Vargas instituiu legislação social que 

concedia mais direitos aos trabalhadores urbanos para conquistar o apoio social e político. A 

estratégia funcionou, na medida em que parcela da sociedade que antes estava desamparada 

passou a receber assistência à saúde. Além disso, há o movimento de educação na área da 

saúde, pois o Estado buscava conscientizar a população da necessidade de adotar medidas 

higiênicas que preveniam a proliferação de doenças
130

.   

A partir de 1945 o Brasil vive período de redemocratização e em 1953 é criado o 

Ministério da Saúde. Entretanto, a insuficiência de recursos e as interferências políticas 

atravancam o desenvolvimento da área da saúde como desejado
131

. 

As Caixas e os Institutos de Pensão sofrem pressões sindicais para ampliar a 

assistência aos trabalhadores da mesma forma que o setor privado pressiona o governo para 

permitir a sua expansão no mercado da saúde
132

. Pouco tempo após o golpe militar, 

aproveitando a situação de dificuldade enfrentada pelas Caixas e Institutos, eles são 

unificados no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS (1966).  

Foi estabelecido um sistema dual de saúde com a criação do INPS, em que caberia ao 

Instituto o cuidado individual, enquanto que o Ministério da Saúde assumiria a elaboração e 

execução dos programas sanitários
133

. Nesse contexto, as entidades privadas ganharam 
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destaque na área da saúde e a atuação governamental encolheu devido aos insuficientes 

recursos destinados ao setor. 

Numa tentativa de melhorar a interação entre o setor público e o privado na área da 

saúde, as responsabilidades do INPS foram repassadas ao Sistema Nacional da Saúde, criado 

em 1975
134

.  

Com isso, desde a década de 1930, quando foram centralizadas as decisões sobre a 

saúde pública, nota-se que as soluções eram apresentadas de cima para baixo, sem observar as 

peculiaridades regionais e as deficiências de cada estado da federação. O sistema preserva sua 

característica excludente, por se basear em racionalidade securitária, em que prevaleciam a 

hegemonia privada na oferta e a ênfase nas ações de recuperação de saúde, além das 

segmentações institucional e de clientela decorrentes da partilha de competências entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência e Assistência Social, que desempenhavam 

funções distintas e atendiam a públicos diferentes
135

. 

Após a falência do regime militar, o país retoma sua democracia. No âmbito da saúde, 

a crise decorria da falta de planejamento e da descontinuidade dos programas
136

. Surge, então, 

a movimentação social em busca de mudanças no setor. 

O contexto institucional de insuficiência do modelo somado aos debates do papel dos 

serviços de saúde como essenciais ao desenvolvimento social e da necessidade de construção 

de um novo formato assistencial contribuíram para a formulação da reforma sanitária 

brasileira
137

.  

A reforma foi idealizada também no âmbito da 8ª Conferência Nacional da Saúde, 

assumindo grande amplitude. Primeiramente havia a demanda de atualização da concepção da 

saúde como direito a ser conquistado socialmente que depende da assunção pelo Estado de 

uma política consequente e integrada às demais políticas econômicas e sociais
138

.  

Além disso, o pleno exercício da saúde seria condicionado pela realização de outros 

direitos sociais (entre eles a liberdade de expressão e de organização, a educação, o lazer, o 

trabalho digno), o que se assemelha aos posicionamentos filosóficos expostos anteriormente 

que atrelavam a saúde às liberdades instrumentais. 
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Também foi reconhecido que as limitações ao desenvolvimento e à garantia do direito 

à saúde tinham natureza estrutural. Para viabilizar as mudanças seria imprescindível uma nova 

abordagem constitucional do tema com a inclusão da saúde entre as questões prioritárias do 

Estado brasileiro, abarcando a ideia da universalidade do direito e melhoria dos serviços 

públicos com o consequente afastamento da mercantilização da medicina.   

Portanto, se propõe na referida Conferência a criação do SUS. O questionamento 

inicial quanto à natureza do novo sistema é decidido com a adoção de medidas estatizantes 

progressivas com o consequente fortalecimento do setor público. A participação do privado 

permanece, mas inserida no regime de direito público. Quanto ao financiamento do serviço, 

foram propostos diversos princípios que poderiam orientar a atuação estatal.  

A conjuntura propiciadora da reformulação do setor da saúde culminou na extinção do 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) por força do 

disposto no art. 198 da Constituição Federal de 1988, nas Leis nº 8.080/1990 e 8.142/1990
139

, 

conforme estabeleceu a Lei nº 8.689/1993. Depois de extinta a autarquia federal, as suas 

funções, competências, atividades e atribuições foram absorvidas pelas instâncias federal, 

estadual e municipal gestoras do Sistema Único de Saúde. Ou seja, tem início a mudança 

almejada nas discussões da 8ª Conferência Nacional da Saúde no caráter do serviço de saúde 

brasileiro.  

Com a vigência da Lei nº 8.080/1990 foram concretizadas outras tantas expectativas 

delineadas no relatório final da Conferência. Apesar da manutenção inegável da força do setor 

privado, a legislação estimula o fortalecimento do setor público. 

As propostas de descentralização e de gestão dos serviços de saúde com a participação 

de representantes das comunidades são feitas em conjunto com outros programas estatais que 

visam condições satisfatórias de saúde para todos, como o Programa de Saúde da Família e o 

Programa de Saúde do Trabalhador
140

.  

É transformada a maneira como o Estado brasileiro se posiciona em face das 

obrigações correlatas à saúde na medida em que o direito é elevado à condição de 

fundamental do ser humano e é imposto ao Estado o provimento das condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. A obrigação estatal assume novos contornos, pois se reconhece o seu 

papel essencial para a formulação das políticas públicas que proporcionem o acesso universal 
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e igualitário às ações e aos serviços de saúde
141

.
 
Aparentemente o Estado brasileiro entra na 

posição de protagonista na concretização do direito à saúde.  

Apesar do caráter predominantemente público que se espera do sistema descrito pela 

Lei nº 8.080/1990, é autorizada a participação complementar da iniciativa privada. O art. 7º da 

lei lista os princípios que orientarão as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o SUS, bem como reforça o tratamento 

constitucional da matéria ao citar as diretrizes do art. 198 da Constituição
142

. 

Logo, optou-se por instituir no Brasil um sistema de saúde que combina elementos da 

esfera pública e privada quanto às entidades prestadoras dos serviços, os regimes jurídicos 

aplicados e também a forma de financiamento. Por isso, são constantes os intercâmbios entre 

os dois mercados para atendimento das necessidades sociais. 
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A tendência de integração dos setores público e privado na década de 1990 culminou 

no Plano Diretor da Reforma do Estado. O documento elaborado pelo Ministério da 

Administração Federal em 1995 reconhece a crise brasileira fiscal e social e fixa as diretrizes 

para a reforma da Administração Pública brasileira. A deterioração dos serviços públicos e o 

aumento da inflação foram determinantes para a reformulação de institutos tradicionais do 

direito administrativo para tornar a Administração mais gerencial e focada no desempenho de 

papel estratégico na coordenação da economia
143

. 

Há diferença entre os conceitos da reforma do Estado e da reforma do aparelho do 

Estado: o primeiro diz respeito a projeto mais amplo que envolve várias áreas do governo 

incluindo também a sociedade brasileira, enquanto que a segunda reforma mira na 

transformação da Administração Pública para torná-la mais eficiente em benefício do cidadão.  

Quanto aos serviços sociais essenciais ao desenvolvimento, como a saúde e a 

educação, a proposta é que o Estado se torne menos executor e mais regulador, ao mesmo 

tempo em que estimula o controle social com a participação direta da sociedade sobre os 

prestadores. O objetivo é garantir serviços mais eficientes, já que a ineficiência da máquina 

administrativa pela rigidez era patente. 

Especificamente com relação aos serviços não exclusivos, o Plano tem como objetivo 

transferi-los para o setor privado ao transformar as antigas fundações em organizações sociais 

sem fins lucrativos, atribuir maior responsabilidade de controle dos serviços à sociedade 

através de seus Conselhos de administração, estabelecer maior parceria entre o Estado e as 

entidades privadas e elevar a qualidade e eficiência dos serviços, atendendo melhor ao 

cidadão-cliente.  

Com o intuito de investigar os estabelecimentos de saúde em funcionamento no Estado 

brasileiro, públicos ou privados, para revelar o perfil da capacidade instalada em saúde no 

Brasil e a formação de um cadastro dos estabelecimentos de saúde, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizou pesquisas entre 1999 e 2009, com apoio do Ministério 

da Saúde
144

. 

A partir dos resultados publicados pelo IBGE é possível verificar a situação da saúde 

do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Natal no ano de 2009, dados que 

servirão de parâmetro para as explanações deste trabalho sobre os prestadores de serviço de 
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saúde. Foram identificados 1.932 estabelecimentos de saúde no Estado do Rio Grande do 

Norte, os quais se dividiam em 1.294 de caráter público, 638 direcionados ao atendimento 

puramente privado e 226 que mesclavam o atendimento ao SUS e ao setor privado. Já no 

Município de Natal existiam 423 estabelecimentos de saúde, sendo 88 destinados ao 

atendimento público, 335 ao privado e 64 na intersecção do privado com o SUS.   

Por sua vez, o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar fornece os números do 

setor a cada mês, possuindo o Estado do Rio Grande do Norte no mês de fevereiro de 2018 o 

universo de 521.166 (quinhentos e vinte e um mil cento e sessenta e seis) beneficiários de 

assistência médica dentre pouco mais de três milhões e meio de habitantes
145

. Em setembro de 

2017 a taxa de cobertura dos planos de assistência médica no Rio Grande do Norte variou 

entre 10% a 20% da população, de acordo com os dados da ANS
146

.  

Os referidos dados endossam a conclusão de que a sociedade proporciona diferentes 

oportunidades de saúde a depender do grupo social analisado, seu nível de educação e de 

acesso a outros direitos essenciais ao desenvolvimento, sendo a própria sociedade também 

responsável por distribuir tais oportunidades, não apenas o sistema de saúde vigente
147

, em 

decorrência do envolvimento de outras instâncias institucionais. 

Portanto, passado o ânimo inicial da vigência da Lei nº 8.080/1990 que regulamentou 

o SUS garantindo a saúde numa base universal e integral
148

, a análise dos dados apresentados 

pelo IBGE demonstra que a rede de atendimento da saúde no Município de Natal é 

consideravelmente mais ampla no setor privado, existindo relação mútua de dependência 

entre a Administração Pública e os atores privados.   

O ideal de se prestar a assistência à saúde de modo universal e integral enfrenta 

desafios como a disponibilidade de recursos financeiros e as especificidades de cada região a 

ser atendida. A universalidade é pretensão estabelecida pelo texto constitucional de 1988 com 

o intuito de contrapor o modelo vigente nas décadas anteriores em que o atendimento era 
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restrito aos trabalhadores formais que custeavam os Institutos de Pensões e aos indivíduos que 

conseguiam acessar as instituições filantrópicas. Logo, é alterada a forma como o sujeito se 

posiciona frente ao Estado como detentor do direito à saúde sem qualquer condicionamento a 

ser preenchido. A integralidade também é qualificação atribuída constitucionalmente ao 

direito à saúde e resulta dos ideais do movimento sanitário, apesar de se entender que os 

sistemas de saúde não podem ofertar tudo a todos
149

. Entretanto, não se pretende entrar nessa 

discussão que envolve elementos da justiça distributiva e o comportamento dos gestores e do 

Poder Judiciário, pois fugiria ao objeto do trabalho. 

A assistência à saúde no Estado brasileiro apresenta desafios desde os primeiros 

suspiros da República, o que motiva a constante proposição de soluções para que seja 

prestado um serviço em condições mais satisfatórias aos indivíduos.  

 

3.2.1. A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

 

O Decreto nº 7.082/2010 instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais (REHUF) destinado à reestruturação e revitalização dos 

hospitais das universidades federais que trabalham de forma integrada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). A Lei nº 8.080/1990 dispõe em seu art. 45 que os serviços de saúde dos 

hospitais universitários e de ensino integram-se ao SUS mediante convênio. 

Dessa forma, o REHUF pretende criar condições materiais e institucionais para que os 

hospitais universitários federais possam desempenhar plenamente suas funções em relação às 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão e na assistência à saúde, atividade que mais 

interessa ao presente trabalho. 

Aproximadamente dois anos depois da publicação do Decreto instituidor do REHUF 

foi criada a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) que assume personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 

vinculada ao Ministério da Educação, possuindo capital social sob a propriedade integral da 

União. Mais uma vez é reforçada a tendência de mescla nos serviços não exclusivos da saúde 

entre os regimes jurídicos público e privado.  

A finalidade da EBSERH é definida no caput do art. 3º da Lei nº 12.550/2011, 

consistindo na prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e 

de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições 
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públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde 

pública. Logo, a EBSERH foi concebida num contexto em que se pretendia aperfeiçoar a 

assistência à saúde oferecida pelos Hospitais Universitários Federais. 

O decreto regulamentador do REHUF confere os objetivos específicos dos hospitais 

universitários no campo da assistência à saúde, atribuindo como objetivo principal o 

desempenho da função de centro de referência de média e alta complexidade para a rede 

pública de serviços de saúde
150

.  

Além disso, há dispensa da licitação para a contratação da EBSERH pela 

administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social, conforme 

expressa o art. 5º da Lei nº 12.550/2011. É possível supor que a intenção do legislador foi 

conferir agilidade à contratação da empresa pública para que a Administração seja capaz de 

oferecer melhor atendimento na saúde pública por meio, principalmente, dos hospitais 

universitários.    

Tanto a EBSERH como suas subsidiárias porventura criadas estarão sujeitas à 

fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido 

pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.  

Com a criação da EBSERH o governo federal pretendeu a promoção de ações no 

sentido de garantir a recuperação física e tecnológica e também de reestruturar o quadro de 

recursos humanos dos hospitais vinculados às instituições federais de ensino superior.  

No Rio Grande do Norte a EBSERH firmou contrato com três unidades hospitalares: a 

Maternidade Escola Januário Cicco, o Hospital Universitário Ana Bezerra e o Hospital 

Universitário Onofre Lopes.  

Apesar da iniciativa do governo federal de aperfeiçoar as estruturas funcionais e 

estruturais dos hospitais universitários, estes não comportam a demanda social por inteiro 
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devido ao elevado volume. Desse modo, permanece relevante a análise de outras modalidades 

contratuais entre o Poder Público e os estabelecimentos privados e suas respectivas formas de 

controle para que os padrões dos serviços de saúde e a oferta à população sejam melhorados. 

 

3.2.2. AS AGÊNCIAS REGULADORAS NA SAÚDE 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar criada pela Lei nº 9.961/2000 com o 

objetivo de regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a assistência 

suplementar à saúde tem natureza jurídica de autarquia especial. No mesmo contexto foi 

instituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Lei nº 9.782/1999 cuja finalidade é 

promover a proteção da saúde da população.  

Considerando o foco deste trabalho nas contratações públicas firmadas entre o Poder 

Público e as entidades privadas para prestação de serviços de saúde será analisada a atuação 

de ambos os órgãos regulatórios que interagem com o Sistema Único de Saúde. 

A atividade da saúde pode assumir no Estado brasileiro caráter público ou privado a 

depender da circunstância, o que reflete numa atuação mais enfática da ANS para regular as 

relações contratuais entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores dos serviços, ou 

do SUS em conjunto com a ANVISA, quando a estrutura é essencialmente pública ou quando 

há contratação de ente privado. O fato é que a intervenção governamental por meio das 

agências reguladoras não é apenas inevitável, mas é essencial ao interesse público.  

Num mercado em que os mesmos prestadores de serviço oferecem ora a saúde 

custeada pelo indivíduo ora a saúde financiada pelo Poder Público, a regulação deve se dar 

sobre as práticas contratuais e mecanismos de mercado para aperfeiçoamento da totalidade do 

serviço. A ANS atua constantemente sobre essas relações, incluindo também as práticas dos 

planos e seguros privados de assistência à saúde.  

As falhas de mercado são naturais em ambientes que valorizam a liberdade de 

iniciativa econômica, possuindo o Estado a obrigação de intervir com a sensibilidade para 

cada caso. No mercado da saúde brasileira, por inexistirem as condições de perfeita 

competição, justifica-se a ação dos órgãos reguladores
151

.  

Podem ser citadas como exemplos de falhas de mercado mais recorrentes no setor a 

ocorrência de riscos e incerteza, o risco moral, as externalidades, a distribuição desigual da 
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informação e a existência de barreiras. Sendo assim, em qualquer ambiente de interesses 

conflitantes pela multiplicidade de atores o processo de regulação é imprescindível
152

. 

Dentre os principais resultados da pesquisa coordenada por Maria Alicia D. Ugá
153

 

alguns dados endossam o entendimento de que a regulação do mercado privado precisa ser 

concomitante à regulação da saúde pública, como, por exemplo: a) as estruturas hospitalares 

que prestam serviços às operadoras de planos de saúde constituem majoritariamente unidades 

de pequeno porte e dessas 72% integram a rede de prestadores do SUS; b) há tendência ao 

monopólio no mercado de operadoras de plano de saúde; c) as práticas de qualificação da 

gestão assistencial não são valorizadas no mercado privado e menos ainda entre os 

prestadores que dão assistência ao SUS; d) os hospitais privados que integram o SUS tendem 

a ser os que menos investem na qualidade assistencial; e e) dá-se pouca importância aos 

aspectos legais obrigatórios a serem preenchidos pelos hospitais e relativos ao Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde, à Vigilância Sanitária e ao Sistema de Qualificação 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Os resultados dessa pesquisa foram comentados e condensados por Silvia Gerschman, 

Maria Alicia D. Ugá, Margareth Portela e Sheyla Lemos Lima que questionaram as funções e 

atribuições regulatórias que caberiam ao sistema público de saúde sobre os prestadores 

privados de serviços de saúde, e, especificamente, sob que condição o SUS poderia exercer a 

regulação sem configurar interferência indevida no mercado privado, mas, ao mesmo tempo, 

preservando a qualidade da saúde pública
154

. 

As pesquisadoras constataram que os prestadores hospitalares remunerados 

concomitantemente pelas operadoras e pelo SUS foram os piores classificados pela pesquisa, 

o que denuncia a omissão estatal quanto à fiscalização dos entes contratados. A ANS e o SUS 

deveriam atuar conjuntamente para regular, controlar e fiscalizar os prestadores de serviços de 

modo a contribuir para a elevação da qualidade do serviço oferecido. Isso reforça a 
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complexidade da interação necessária entre as regulações com foco no serviço de saúde 

público e privado.  

Outra conclusão apontada por Silvia Gerschman a partir da análise dos dados da 

pesquisa coordenada por Maria Alicia D. Ugá é de que a regulação falha das operadoras e do 

SUS favorece a segmentação e especialização do mercado de serviços hospitalares privados 

na média e alta complexidade, enquanto que o setor público fica adstrito à atenção básica, sem 

que haja competição saudável para o aperfeiçoamento de ambos os setores na qualidade dos 

serviços exigidos em face dos prestadores de serviços
155

. O resultado é o maior prejuízo dos 

serviços do setor público em razão do perfil do usuário (menos exigente). 

Os estabelecimentos de saúde que oferecem atendimento no mercado privado e no 

público são, em geral, beneficiados por subsídios tributários. Ao reduzir a carga tributária 

sobre esses estabelecimentos o Poder Público está indiretamente custeando também a oferta 

de serviços de saúde para os indivíduos que dispõem de plano de saúde, rateando a conta do 

seu funcionamento que seria paga apenas pelas prestadoras.  

Além disso, parte da população recebida nos estabelecimentos de duplo atendimento 

tem seu custo adimplido pelo SUS quando possui plano de saúde privado, o que normalmente 

lhes garante condições de acesso facilitadas. Isto é, o cidadão beneficiário da assistência 

médica do plano goza de atendimento mais ágil no estabelecimento de saúde, mas a conta 

final é direcionada ao SUS, já que o local presta serviços a ambos os setores (operadoras e 

SUS).  

A política defendida pela ANS é de que a parceria com o Ministério da Saúde e o 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) “torna-se fundamental para que as 

informações colhidas por meio do procedimento de ressarcimento ao SUS possam servir de 

mecanismo de transformação e melhoria da saúde pública e da saúde suplementar” 
156

. Um 

dos instrumentos empregados para compartilhamento de informações é o Cartão Nacional de 

Saúde (CNS) que reúne os dados relativos aos procedimentos executados no âmbito do SUS e 

da saúde suplementar, o profissional que os realizou e a unidade de saúde prestadora do 

serviço. 
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O beneficiário de plano de saúde atendido pelo SUS é reconhecido pela ANS através 

do “batimento”, procedimento que cruza a base de dados do SUS com a da ANS. O 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) recebe as informações sobre os 

atendimentos realizados na rede pública e privada conveniada ao SUS e envia às operadoras 

um ofício (Aviso de Beneficiário Identificado - ABI), notificando-as sobre os procedimentos. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 581.488/RS foi chamado 

a se pronunciar sobre a interação entre o SUS, as prestadoras de planos de saúde e os 

estabelecimentos conveniados quando os usuários são atendidos na rede pública.  

A Corte julgou constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

a concessão de privilégios a pacientes que se dispõem a custear serviços extras, como a 

internação em acomodações superiores e o atendimento diferenciado por médico do próprio 

SUS, ou por médico conveniado. Considerando que o atendimento é realizado na rede 

pública, afrontaria o caráter universal e equânime do serviço de saúde possibilitar benefícios 

mediante contraprestação financeira do usuário, além de violar os princípios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana
157

. 

Por outro lado, é assegurada a liberdade de escolha do indivíduo entre utilizar conjunta 

ou exclusivamente o atendimento prestado pelo serviço público de saúde ou aquele 

disponibilizado por entidades particulares, mesmo que seja beneficiário de assistência médica 

privada. Ou seja, o paciente poderá complementar com o serviço privado o atendimento 

inicialmente arcado pelo SUS
158

. 

Porém, a liberdade do usuário de optar pelo atendimento no SUS ou na rede 

conveniada ao seu plano de saúde não impedirá a cobrança pelo Poder Público em face do 

plano de saúde do ressarcimento pelo serviço prestado. Há previsão legal de ressarcimento ao 

SUS nas hipóteses em que os atendimentos poderiam ter ocorrido através dos planos de 

saúde, de acordo com as condições preestabelecidas em Resoluções da Câmara de Saúde 

Complementar, conforme disposto no art. 32 da Lei nº 9.656/1998
159

.  

A constitucionalidade desta lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde e regulamenta o procedimento de ressarcimento à Administração Pública 

foi julgada pelo STF na ADI nº 1.931, em 07 de fevereiro de 2018. O Plenário do Tribunal 
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confirmou a liminar
160

 parcialmente concedida ao considerar válida a maioria de seus 

dispositivos, excluindo de sua incidência os contratos celebrados antes da vigência da norma. 

A regra de ressarcimento pelos planos de saúde das despesas do SUS com seus 

beneficiários não é vista como criadora de nova fonte de receitas para a seguridade social, 

apesar da permissão constitucional do art. 195, §4º
161

, mas sim um desdobramento da relação 

contratual sujeita à regulação. 

O Ministro Marco Aurélio, Relator da ADI, destacou a universalidade do sistema, o 

que impede a negativa de atendimento de qualquer cidadão, mas não proíbe que o 

atendimento do usuário pelo Poder Público numa situação incluída na cobertura contratual 

enseje o ressarcimento. O raciocínio equipara o ressarcimento do SUS à necessidade de 

pagamento ao estabelecimento hospitalar privado.  

Com isso, pretende impedir o enriquecimento ilícito das empresas e “a perpetuação de 

modelo no qual o mercado de serviços de saúde submeta-se unicamente à lógica do lucro, 

ainda que às custas do erário”
 162

.  

Portanto, quando o indivíduo é beneficiário de assistência privada e em dado momento 

o seu atendimento é realizado por meio de serviço médico próprio ou conveniado do SUS, 

está configurada a hipótese de ressarcimento do SUS pela operadora quanto aos custos do seu 

usuário. Entendeu-se que não seria papel do SUS custear o tratamento de indivíduos que 

possuem contratos com prestadoras privadas. 

Na mesma oportunidade foi julgado o Recurso Extraordinário nº 597.064, com 

repercussão geral, no qual se fixou tese sobre o tema do ressarcimento dos procedimentos 

prestados pelo SUS. Com o reconhecimento da constitucionalidade da norma, o Ministro 

Relator Gilmar Mendes afirmou que o ressarcimento previsto pelo art. 32 da Lei nº 

9.656/1998 “é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados 

pelo SUS e posteriores a 04/06/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito 

administrativo em todos os marcos jurídicos” 
163

. 
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Apesar da fixação da tese pelo STF, a obrigatoriedade de ressarcimento do SUS pelas 

operadoras para evitar o seu enriquecimento ilícito não parece a resposta ideal ao dilema. 

Primeiramente, a ideia de ressarcimento está ligada ao dano causado a outrem de forma ilícita 

que enseja a busca pelo retorno ao status quo
164

. Porém, no caso da Lei nº 9.656/1998, a 

condição ao ressarcimento do art. 32 é somente a utilização pelo beneficiário do plano de 

saúde de serviços públicos. Ou seja, não há qualquer ilicitude.  

Ademais, a saúde pública e a saúde suplementar coexistem há décadas, e o sujeito 

sempre pôde optar qual serviço utilizar, de acordo com sua capacidade financeira. O fato de 

alguém contratar plano de saúde não parece afastar o dever estatal de prestar a saúde de forma 

universal e integral.  

Diante dessa realidade é fortalecida a integração da ANS com os órgãos componentes 

do SUS, buscando mais transparência e celeridade no repasse dos valores ressarcidos ao 

Fundo Nacional de Saúde (FNS). As informações colhidas dos procedimentos de 

ressarcimento do SUS podem auxiliar na melhoria da saúde pública e da saúde suplementar 

ao montar um panorama geral das interações dos agentes.  

A relevância dessa inter-relação é constatada pelo volume dos montantes destinados 

ao SUS pela ANS: em 2017 foi alcançado o maior valor anual já repassado ao FNS, 

totalizando R$ 585,41 milhões de reais
165

.  

O Município de Natal/RN ocupa a 13ª posição no ranking dos entes municipais mais 

identificados pelo ressarcimento, o que certamente se dá em virtude da dependência da saúde 

pública com relação aos estabelecimentos privados, por não possuir estrutura própria
166

. A 

cobrança dos valores de ressarcimento pelo Estado do Rio Grande do Norte em 2017 supera 

R$ 33 milhões de reais.  

Apesar da finalidade do ressarcimento do SUS não ser a criação de nova fonte de 

custeio da seguridade social, de acordo com o STF, percebe-se que o montante dos recursos 

recebidos é expressivo.  
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<http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/boletim_ressarc_dez_2017.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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Portanto, a regulação exercida pela ANS, entendida como a capacidade de intervir nos 

processos de prestação de serviços, é capaz de transformar e orientar o setor. O controle 

exercido sobre os estabelecimentos de saúde e prestadoras pode contribuir efetivamente com 

o trabalho desenvolvido no âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo órgão fundamental na 

estrutura administrativa brasileira para elevar o nível da saúde pública.   

 

3.3. A PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES PRIVADAS NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

Conforme autorização constitucional, a iniciativa privada participa da assistência à 

saúde, integrando o Sistema Único de Saúde de forma complementar. O próprio SUS enuncia 

as diretrizes a serem obedecidas pelos interessados, de acordo com a legislação previamente 

comentada. As relações firmadas mediante contrato de direito público ou convênio darão 

preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, sendo vedada a destinação de 

recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas que possuam fins 

lucrativos. Essa restrição não é impeditiva do repasse de pagamentos às instituições 

devidamente contratadas pelo Poder Público, mesmo que tenham objetivo de lucro. 

Embora o setor privado participe da saúde a título complementar, de acordo com as 

diretrizes constitucionais de 1988, é interessante anotar que historicamente ele antecede a 

pretensão estatal de fortalecer o serviço público de saúde. Ou seja, a estrutura da rede privada 

é mais desenvolvida que a rede de estabelecimentos essencialmente públicos, já que viveu 

expansão prévia ao estabelecimento dos ideais da Constituição de 1988 e das orientações do 

SUS. 

Certamente a preservação desse cenário também decorre da celeridade peculiar aos 

investimentos privados, atentos às oportunidades do mercado, enquanto o orçamento público 

se submete a múltiplos condicionamentos.  

Com relação ao §3º do art. 199 da Constituição, a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país era vedada até a publicação 

da Lei nº 13.097/2015 que autorizou a abertura ao capital estrangeiro na oferta de serviços à 

saúde, modificando o art. 23 da Lei nº 8.080/1990
167

.  
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 Lei nº 8.080/1990. Art. 23.  É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou 

de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:        

I - doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de 

cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;      

II - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar:          
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As entidades privadas de saúde que mantêm contratos com o SUS têm suas ações 

conduzidas através de mecanismo pertinente ao financiamento das atividades com o objetivo 

de direcionar suas atuações no mercado. A tabela de procedimentos é o instrumento utilizado 

tanto para remunerar prestadores e gestores pelos serviços, variando de acordo com a 

especificidade local, como também para delimitar o leque de serviços disponibilizados.  

Os dados fornecidos pelo IBGE
168

 retratam uma segmentação aparentemente 

desvantajosa para o SUS, pois a especialização do setor público em produtos de menor 

complexidade e a rede hospitalar insuficiente contribui para a maior dependência dos 

convênios com serviços privados, principalmente em relação aos serviços de maior custo
169

. 

O cenário poderia ser ordinário caso não estivesse contrário à opção do sistema de saúde feita 

pela Constituição de 1988 e sedimentada com a criação do SUS, segundo a qual a saúde deve 

ser prioritariamente oferecida pelo serviço público.  

O setor privado segue investindo nos serviços de saúde, sempre considerando as 

condições mais vantajosas de retorno financeiro, com marcante especialização na maior 

complexidade tecnológica. O fato é que a disponibilidade de estrutura própria para 

oferecimento da saúde a nível estadual e municipal seria fundamental para a maior autonomia 

do SUS em face do mercado privado.    

São formuladas críticas ao movimento de privatização do sistema de saúde brasileiro 

pelos que percebem um movimento do mercado privado visando à dominação sobre esse 

setor
170

. Apesar de a Constituição de 1988 supor a equidade e universalidade no direito à 

saúde, a relação do capital privado com o SUS pode desfavorecer tais ideais, caso o Estado 

não delimite sua atuação. 

Considerando a posição do Estado de comprador de serviços de saúde do mercado 

privado, defende-se que este poderia agir para conter o poder do capital nessa área, 

                                                                                                                                                         
a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada; e      

b) ações e pesquisas de planejamento familiar;  

III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e 

dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social; e         

IV - demais casos previstos em legislação específica. 
168

 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estatísticas da saúde: assistência médico-

sanitária. Rio de Janeiro, 2009. 167 p. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv46754.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2018. 
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 GERSCHMAN, Silvia. Políticas comparadas de saúde suplementar no contexto de sistemas públicos de 

saúde: União Europeia e Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 1441-1451, out. 2008. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

81232008000500010&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
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 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio; CARVALHO SOPHIA, Daniela. Uma crítica à privatização do sistema de 

saúde brasileiro: pela constituição de um modelo de proteção social público de atenção à saúde. Saúde em 

Debate, Rio de Janeiro, v. 33, n. 81, p. 72-79, abr. 2009. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/pdf/4063/406341772009.pdf>. Acesso em: 23 maio 2018. p. 4. 
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contribuindo para a obediência às diretrizes das políticas de saúde com base no interesse 

público. Entretanto, certamente os segmentos privados ofereceriam resistência à 

internalização da função social, ainda que seja exigência do texto constitucional para as 

atividades mercantis empreendidas no setor da saúde
171

.  

O debate acerca da privatização do sistema de saúde brasileiro merece análise mais 

aprofundada que o presente trabalho não comporta, pois fugiria ao escopo pretendido. Logo, 

retorna-se ao tratamento dos ajustes celebrados na área da saúde, sem a pretensão de formular 

juízo crítico acerca da correlação de forças entre o SUS e o capital privado.  

Diante do imediatismo das necessidades sociais pelos serviços de saúde, compete aos 

entes federativos celebrar contratos com estabelecimentos particulares para sanar suas 

deficiências.  

Com relação às pessoas jurídicas de direito privado constituídas nos padrões 

autorizados pelo ordenamento jurídico brasileiro, é possível identificar os formatos mais 

compatíveis com as finalidades dos estabelecimentos de saúde. Sopesando a extensão do 

Estado brasileiro e desigualdades regionais, percebe-se que o mercado do Estado de São 

Paulo, por exemplo, tem funcionamento substancialmente distinto do encontrado no Rio 

Grande do Norte.  

Por essa razão, este trabalho dá ênfase ao estudo das contratações públicas firmadas 

com as entidades privadas no Estado do Rio Grande do Norte e, especialmente, no Município 

de Natal. 
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 OCKÉ-REIS, Carlos Octávio; CARVALHO SOPHIA, Daniela. Uma crítica à privatização do sistema de 
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4 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA SAÚDE PÚBLICA  

 

4.1. A DOGMÁTICA JURÍDICA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

A Administração Pública exerce suas competências através de atos administrativos 

classificados de inúmeras formas pela doutrina brasileira, não existindo definição legal do 

conceito.  

Como ensina Marcos Bernardes de Mello, o ato existente, o ato válido e o ato eficaz 

têm significados distintos com consequências específicas que merecem ser destrinchadas
172

. 

No plano da existência entram todos os fatos jurídicos, incluindo os lícitos, ilícitos, válidos, 

anuláveis, nulos e ineficazes.  

Já o plano da validade comporta apenas os atos jurídicos stricto sensu e os negócios 

jurídicos, excluindo-se os fatos jurídicos desprovidos de vontade e os fatos ilícitos. O ato 

jurídico válido é aquele cujo suporte fático é perfeito, ou seja, não faltam elementos nucleares 

nem complementares na sua concretização, estando em plena consonância com o 

ordenamento jurídico
173

.  

O ato administrativo existe a partir da concretização do seu suporte fáctico previsto na 

norma, ingressando no plano da existência
174

. Ocorre que o ato da Administração Pública está 

adstrito ao princípio da legalidade e, por isso, seu ingresso no plano de validade seria 

consequência da necessária compatibilidade com o ordenamento jurídico. Entretanto, apesar 

de não ser desejável, é possível que um ato administrativo ingresse no sistema jurídico 

irregularmente
175

. Nesse caso, considerando a submissão da Administração Pública a toda a 

ordem jurídica (leis, norma constitucional e regras jurídicas em geral), o ato terá sua 

invalidade identificada e será tomada a providência necessária no caso, seja pela própria 

Administração seja pelo Poder Judiciário
176

.  

A princípio, o ato desprovido de licitude ou de vontade sequer seria classificado como 

um ato administrativo. Ocorre que a presunção de legalidade do ato administrativo é juris 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p.160. 
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 Idem, Teoria do fato jurídico: plano da validade. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 41. 
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 Idem, Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  p. 154. 
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 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. 

p. 57. 
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 Marcos Bernardes de Mello anota que “Em geral, o ato jurídico precisa ser válido para ser eficaz; não, 

contudo, essencialmente. O ato jurídico inválido, quando anulável, produz todos os seus efeitos até que sejam 

(ato e efeitos) desconstituídos por sentença judicial; mesmo quando nulo, há hipóteses em que é eficaz” 

(MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia 1ª parte. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 80).   
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tantum, admitindo a prova em contrário e todas as consequências derivadas da violação da 

norma jurídica, da mesma forma que Marcos Bernardes de Mello considera juris tantum a 

presunção de legalidade dos atos legislativos
177

. 

O ato administrativo (independentemente de sua espécie) é nulo caso viole norma 

jurídica cogente, infrinja a moralidade ou seja lesivo ao patrimônio público. Assim, em 

decorrência da deficiência de um dos elementos do seu suporte fático, incide a norma 

invalidante sobre o ato. A sanção da invalidade
178

, portanto, protege a integridade dos 

comandos jurídicos das infrações cometidas pelos indivíduos
179

.   

No plano da eficácia estão abarcados os fatos jurídicos lato sensu, isto é, podem 

produzir efeitos até mesmo os atos ilícitos, anuláveis ou nulos quando a lei lhes confere 

consequências, mesmo que não sejam próprias daquele ato (mas de um dado invalidante, por 

exemplo) 
180

. Por outro lado, a eficácia do ato administrativo deve ser averiguada em cada 

caso, já que o ato pode existir no mundo jurídico e ser válido, mas incapaz de criar as 

situações jurídicas que objetivava.  

São apontadas algumas diferenças por Marcos Bernardes de Mello entre o ato jurídico 

de direito público
181

 e o ato jurídico de direito privado, como, por exemplo, na interpretação 

dos negócios jurídicos de direito público prevalece o conteúdo da declaração e não a intenção 

das partes, bem como a sua regência é primordialmente pelo princípio da legalidade, e não da 

autonomia da vontade
182

. Ainda assim, a essência dos atos jurídicos coincide, residindo as 

especificidades nos elementos completantes ou mesmo complementares do suporte fáctico
183

. 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

p. 140. 
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 Marcos Bernardes de Mello considera ser a invalidação uma reação do ordenamento jurídico à violação de 
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 Ibidem, pp. 91-92.  
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 Idem, Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 155.  
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 Sobre a competência funcional para a prática de ato jurídico no âmbito da Administração Pública, devem ser 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. 2014. op. cit., p. 214. 
183

 Para introduzir o plano da existência, da validade e da eficácia do fato jurídico, Marcos Bernardes de Mello 

ensina que os fatos jurídicos são constituídos por elementos. Primeiramente há os elementos nucleares do 
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Na concepção de Marçal Justen Filho o ato administrativo é “uma manifestação da 

vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos, produzida no exercício de função 

administrativa” 
184

. Dentre as classificações atribuídas ao ato administrativo, eles podem ser 

unilaterais, bilaterais e plurilaterais quanto ao número de sujeitos envolvidos. Para o 

administrativista, os contratos seriam atos bilaterais, enquanto os convênios seriam atos 

plurilaterais
185

. A definição dos contratos administrativos, então, deve assumir sentido amplo 

por consistir em “acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e 

obrigações, tal como facultado legislativamente e em que pelo menos uma das partes atua no 

exercício da função administrativa” 
186

.  

Por sua vez, Marcello Caetano considera que os acordos celebrados pela 

Administração com entidades, sejam elas privadas ou integrantes da estrutura pública, apesar 

de se sujeitarem ao Direito Administrativo, compõem categoria distinta do ato administrativo 

devido ao seu caráter bilateral, não sendo uma espécie de ato. Então, recebem a denominação 

própria de contratos administrativos
187

. 

A divisão sugerida por Vladimir da Rocha França para análise do ato administrativo os 

reparte em três tipos: i) os atos administrativos, ii) as convenções administrativas, e iii) os 

provimentos administrativos
188

.   

Celso Antônio Bandeira de Mello define o ato administrativo como a “declaração do 

Estado no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas 

                                                                                                                                                         
suporte fáctico que se dividem no cerne e no elemento completante. Em seguida os elementos complementares, 

que não integram o núcleo do suporte fáctico, mas apenas o complementam. E, por fim, os elementos 

integrativos que atuam no plano da eficácia do fato (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: 

plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 99). 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 273. 
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Administração Pública (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no Direito 
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187

 Diferentemente de outros administrativistas, Marcello Caetano inclui no conceito do ato administrativo o 

elemento da unilateralidade, afastando os contratos administrativos desta categoria, já que supõem a 
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Almedina, 2003. p. 91.  
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p. 61. 
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complementares da lei a título de lhe dar cumprimento” 
189

, ressaltando sua submissão a 

controle pelo órgão jurisdicional. Tal concepção ampla do ato administrativo abrange os atos 

convencionais, como por exemplo, os contratos administrativos.  

Entretanto, o administrativista ressalta que ao adicionar as características da 

unilateralidade e da concreção o conceito do ato administrativo assume contorno estrito, 

reduzindo sua abrangência
190

. 

Quanto à classificação dos atos administrativos em relação à sua formação, eles 

podem ser unilaterais ou bilaterais, constituindo-se, respectivamente, pela declaração jurídica 

de uma só parte e por um acordo de várias vontades. Os contratos administrativos, portanto, 

se encaixam na categoria de atos administrativos bilaterais proposta por Celso Antônio 

Bandeira de Mello
191

.  

Para Maria Sylvia Zanella di Pietro o ato administrativo é a declaração do Estado (ou 

de quem o representa) capaz de produzir efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei e 

das normas peculiares ao regime jurídico de direito público, além de se sujeitar ao controle 

pelo Poder Judiciário
192

.  

Em sua classificação adota o critério da vontade que separa os atos administrativos 

que gozam de imperatividade (e podem ser impostos aos particulares) daqueles que resultam 

do consentimento de ambas as partes e são chamados de atos negociais. Apesar de o ato 

administrativo desprovido de imperatividade consistir em ato negocial, ele não se confunde 

com um negócio jurídico, já que os efeitos não são livremente estipulados pelas partes, mas 

decorrem da lei
193

. Nessa categoria estão os contratos administrativos.   

A partir dos posicionamentos doutrinários expostos, pode-se concluir que o ato 

administrativo é aquele emanado pelo Estado no exercício da função administrativa, seja 

diretamente ou através de agente habilitado para tanto, devendo estar em conformidade com o 

ordenamento jurídico, já que introduz norma jurídica, além de se submeter ao controle do 

Poder Judiciário. Por sua vez, o contrato administrativo é espécie de ato administrativo 

bilateral cuja formação depende da vontade das partes nesse sentido
194

.  
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Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia 1ª parte. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 271). 



66 

 

A garantia de direitos individuais e a prestação de serviços públicos não exclusivos do 

Estado podem chegar aos cidadãos por meio do contrato administrativo. No Estado 

Democrático de Direito
195

 a defesa de valores éticos e morais e a ênfase na obediência aos 

regramentos do ordenamento jurídico contribuem para o maior respeito aos contratos. 

O instituto do contrato administrativo foi moldado no decorrer dos anos pela 

legislação brasileira e também pelos entendimentos doutrinários sobre o tema. Na concepção 

de Celso Antônio Bandeira de Mello, as relações jurídicas estabelecidas entre a 

Administração Pública e terceiros se dividem entre os contratos administrativos e os contratos 

de direito privado 
196

. Essa distinção se justifica pela submissão da primeira espécie de ajustes 

às regras específicas do regime de direito público, como por exemplo, a possibilidade de a 

Administração instabilizar o vínculo contratual por decisão unilateral.  

A liberalidade conferida à Administração pelo ordenamento jurídico pode soar como 

um equívoco para os defensores da prevalência da igualdade nas interações entre o ente 

público e o parceiro privado. E, de fato, Celso Antônio Bandeira de Mello reconhece que o 

predicado “administrativo” gera no termo “contrato” a alteração substancial do seu 

significado que justificaria, inclusive, sua classificação como instituto diverso dos contratos 

em geral 
197

.  

Maria Sylvia Zanella di Pietro classifica o instituto em duas modalidades: os contratos 

de direito privado celebrados pelo Poder Público e os contratos administrativos que se 

dividem em dois tipos: a) os contratos tipicamente administrativos (subordinados ao regime 

jurídico de direito público e sem paralelo no direito privado) e b) os contratos administrativos 

não típicos (que também se submetem ao regime público, mas possuem semelhantes no 

direito privado) 
198

. São expostas pela administrativista as três principais divergências 
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doutrinárias sobre o tema: há quem negue a existência dos contratos administrativos, outros 

consideram que todos os contratos celebrados pela Administração são verdadeiros contratos 

administrativos e, por último, os que veem os contratos administrativos como espécie do 

gênero contrato, sujeitos ao regime de direito público (podendo também a Administração 

convencionar sob as regras do direito privado) 
199

.  

O contrato administrativo, na perspectiva de Hely Lopes Meirelles, difere dos pactos 

submetidos ao direito privado devido à presença da Administração Pública que além de 

derrogar as normas privadas também atua em prol do interesse público. Considerando que o 

objeto, a finalidade pública e o interesse público podem coincidir nas contratações sujeitas ao 

regime público e ao regime privado, eles não são considerados elementos diferenciadores. A 

Administração pode decidir entre contratar com o particular no mesmo nível como também 

pode impor a prevalência dos interesses do Poder Público, submetendo o parceiro privado ao 

regime de direito público, a depender do caso concreto 
200

.  

Marcello Caetano defende que negar a faculdade da Administração pactuar 

contratualmente seria incompatível com o fundamento do direito público que atribui soberania 

ao Estado-global sobre a qual ele se constitui e se organiza. Considera, ademais, os contratos 

da Administração pertencentes ao mesmo gênero dos contratos civis, de modo que ambos se 

definem pelos mesmos elementos, quais sejam: capacidade dos contratantes, mútuo consenso 

e objeto possível 
201

.  

A posição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello quanto à inexistência do contrato de 

direito público diverge da maior parte da doutrina brasileira. Primeiramente o 

administrativista trata do contrato de direito público pretendido por autores alemães e 

italianos, concluindo  que consistem em acordos sobre a execução de atos administrativos 

unilaterais regidos pelos princípios comuns ao direito privado, não constituindo novos direitos 

e deveres entre as partes, retirando, pois, o caráter contratual
202

. Em seguida analisa a doutrina 

francesa e também conclui inexistir o contrato administrativo, havendo, na verdade, uma 

complementação de certos atos administrativos por contratos estritamente sobre a equação 
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econômico-financeira
203

. Os demais ajustes seriam contratos de direito privado submetidos a 

regime especial.  

Por fim, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello discorre sobre a inexistência do contrato 

administrativo no direito brasileiro
204

. A conclusão parte da constatação de que os contratos 

entre a Administração Pública e os particulares são equiparáveis aos contratos de direito 

privado e as cláusulas convencionadas não podem ser alteradas livremente pelas partes, mas 

somente quando houver previsão legal ou decorrer do acordo de vontades. No mesmo sentido 

que reconhece na doutrina estrangeira, afirma que o contrato existiria somente quanto à 

equação econômico-financeira, possuindo o mesmo regime jurídico do contrato de direito 

privado. Portanto, não encontra fundamentos para a criação de instituto contratual próprio do 

Direito Administrativo, sendo formulados contratos de direito privado para dar suporte aos 

atos administrativos unilaterais ou convencionais 
205

. 

Lúcia Valle Figueiredo defende que os contratos da Administração Pública podem ser 

regidos tanto pelo direito público como pelo direito privado, variando a intensidade, 

inexistindo contratos administrativos com regime unitário exclusivamente de direito 

privado
206

. Sintetiza que seis princípios governam os contratos administrativos: a) o 

desnivelamento jurídico das partes, não havendo opção à Administração para atuar de forma 

distinta; b) a autonomia da vontade com relação à formação ou não do vínculo; c) a incidência 

da cláusula rebus sic stantibus; d) a possibilidade de instabilização do vínculo pela 

Administração para atender à necessidade pública; e) a obrigatoriedade de aplicação de 

sanção pecuniária ou rescisão ao contratado, a depender da gravidade da conduta punida; e f) 

a inevitável fiscalização sobre os ajustes
207

.    

Considerados os posicionamentos expostos, pode-se concluir que o contrato 

administrativo é fato jurídico a partir do momento em que o seu suporte fático é juridicizado 
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por norma jurídica vigente
208

. A eficácia jurídica do contrato administrativo abrange todas as 

suas consequências, indo além das obrigações impostas
209

.  

A princípio, a vontade teria ingerência sobre a geração da eficácia dos negócios 

jurídicos
210

, como afirma Marcos Bernardes de Mello, todavia, essa regra é relativizada 

quando se trata de contrato submetido ao regime de direito público, em razão da subordinação 

ao princípio da legalidade e da observância do interesse público. 

Sendo assim, a atuação da Administração Pública pode ensejar a concretização do 

suporte fático de norma jurídica criadora de contrato sujeito ao regime de direito público 

(chamado de contrato administrativo), da mesma forma que pode preencher o suporte fático 

de norma jurídica diversa, que originará contrato subordinado com maior intensidade ao 

regime de direito privado (contrato da Administração).  

Logo, nem todo contrato celebrado pela Administração precisará obedecer 

exclusivamente às regras de direito público, caso entenda o gestor que dadas as circunstâncias 

é preferível estar em nível mais próximo ao contratante privado
211

, abrindo mão de certas 

prerrogativas, sem deixar de observar os princípios orientadores (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência). 

Ou seja, sobre o contrato da Administração incidiriam majoritariamente as regras do 

direito privado para regular a relação com o contratado, ao mesmo tempo em que as 

responsabilidades impostas ao gestor em sua atuação permanecem regidas pelas normas de 

direito público. Desse modo, o contrato não é inteiramente regido pelo direito privado, mas 

submete-se ao regime público estritamente quanto ao comportamento do ente administrativo 

contratante para que atue em conformidade com o interesse público. Vale salientar que a 

opção pelo regime jurídico a regular a relação contratual parte da Administração Pública para 

melhor atender aos fins pretendidos.   

Os serviços de saúde apresentam peculiaridades pela extensa regulação e controles que 

sua relevância social impõe sobre os entes públicos e privados. Por consistir espécie de 
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serviço público cuja prestação é facultada à iniciativa privada, há especificidades que os 

separa dos demais serviços desenvolvidos eminentemente como atividade econômica. Sendo 

assim, os ajustes na área da saúde se sujeitam à tutela do interesse público com subordinação 

a condições adicionais àquelas pertinentes aos demais contratos de direito privado. 

Fernando Dias Menezes de Almeida endossa a importância da discussão do regime de 

prerrogativas da Administração em matéria contratual para que o sistema tenha coerência no 

contexto do Estado de Direito, reconhecidamente democrático e finalisticamente voltado à 

proteção das liberdades
212

. Apesar de a doutrina brasileira enquadrar o contrato administrativo 

no gênero “contrato”, o administrativista tem visão crítica sobre a obsessão da sujeição das 

tratativas públicas a um regime jurídico especial.   

Os institutos do direito público e do direito privado têm fundamentos diversos e é 

importante cautela para que a teoria geral dos atos jurídicos não adote exclusivamente as 

lições atinentes ao regime privado, pois muitas vezes são incompatíveis com os alicerces do 

direito administrativo.    

Para Fernando Vernalha Guimarães, deve ser construída uma teoria do contrato 

administrativo que calibre as exigências jurídico-públicas e a vocação econômica da técnica 

do contrato, permitindo que ele continue a ser instrumento à realização de negócios 

administrativos submetidos à legalidade estrita
213

. Isto é, sugere-se moderação nas adaptações 

do instituto do contrato para entrar nas vestes do contrato administrativo de modo a evitar que 

este último tenha sua funcionalidade econômica diminuída devido às vinculações públicas. Na 

medida em que o interesse público e o interesse privado buscam concretizar um mesmo fim 

constitucional, eles não precisam ocupar posições opostas.  

 

4.2. AS PARTICULARIDADES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA 

PERTINÊNCIA 

 

No intuito de resguardar os interesses da Administração são incluídas prerrogativas 

nos instrumentos contratuais que, se transportadas para os contratos entre particulares, seriam 

consideradas ilícitas ou não aceitas, pois conferem poderes desiguais às partes: são as 

cláusulas exorbitantes.  
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Um exemplo delas é a obrigação de o particular manter a execução contratual mesmo 

que a Administração tenha descumprido sua parte, constituindo exceção à cláusula exceptio 

non adimpleti contractus. Ou seja, o agente privado não tem direito à rescisão unilateral, a 

menos que seja deferida depois do requerimento administrativo ou judicial. Contudo, é 

possível argumentar no sentido de que essa prerrogativa somente tem cabimento para garantir 

a continuidade de serviço público essencial, não se aplicando à totalidade dos contratos 

administrativos.  

A título de compensação, para equilibrar a relação em virtude dos poderes específicos 

dados à Administração, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que a legislação brasileira 

confere ao particular contratado proteção excepcional por meio do instituto do reequilíbrio 

econômico-financeiro
214

. 

Quando o art. 65, I, da Lei nº 8.666/1993
215

 dispõe os requisitos da alteração unilateral 

do contrato utiliza expressões subjetivas que elastecem as condições autorizadoras da medida. 

A mutabilidade do contrato administrativo por interesse do Poder Público é um dos dogmas 

do direito administrativo que de tão enraizados são pouco arguidos. A entidade contratada 

parece ficar à mercê da justiça da proporcionalidade no reequilíbrio econômico-financeiro 

quando alteradas as condições iniciais do ajuste
216217

.   
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Hely Lopes Meirelles defende que a variação do interesse público autoriza a alteração 

unilateral do contrato, ou mesmo sua extinção, pois a manutenção do ajuste seria inútil ou 

prejudicial à sociedade
218

.  

Considerando as exigências prévias a qualquer contratação pública, como estudos de 

viabilidade e requisitos orçamentários, questiona-se se o interesse público poderia de fato se 

transformar com tamanha rapidez a ponto de justificar a cláusula exorbitante, ou se a 

necessidade de alteração se deve à peculiaridade do objeto contratado (o que ocorreria tanto 

no contrato de regime jurídico público como no regime privado).  

O questionamento não pretende blindar o contratante privado da supremacia do 

interesse público, mas resguardar o próprio interesse público que pode ser prejudicado pela 

instabilidade contratual resultante das alterações e rescisões unilaterais facultadas à 

Administração. Talvez maior rigor na autorização de alterações unilaterais seja capaz de 

evitar a criação de apêndices lesivos aos interesses da sociedade
219

.  

De fato, a evolução do Direito e das relações econômicas são vetores que contribuem 

para o reexame da incidência do regime jurídico público e do regime privado sobre os 

contratos da Administração Pública, inexistindo vontade inteiramente livre em quaisquer dos 

casos. Para Lúcia Valle Figueiredo, “somente a lume de um caso concreto, de determinado 
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contrato avençado, poder-se-á concluir, por via interpretativa, quais os princípios e normas 

que o regem – isto é, se predominam as de direito privado ou as de direito público”
 220

. 

A sujeição ao interesse público é traduzida, na perspectiva de Marcello Caetano, no 

acatamento pelo particular contratado das leis, regulamentos e atos administrativos como se 

fosse a própria Administração. O laço contratual sobrevive na relação, de modo que a sujeição 

não é incondicional. Caso contrário, estaria perdida a natureza contratual e o ajuste se 

transformaria em verdadeira requisição do particular à prática de atividade por imposição 

autoritária
221

.  

Segundo Fernando Dias Menezes de Almeida, a teoria do contrato administrativo 

francês foi incorporada ao Direito Brasileiro com alguns equívocos, induzindo a disparidades 

entre a expectativa legal e a realidade. É questionada, principalmente, a concessão ordinária 

de prerrogativas jurídicas à Administração no âmbito das contratações sem levar em 

consideração o objeto convencionado
222

.  

Sobre as cláusulas exorbitantes, o autor formula quatro críticas principais que 

demonstram o resultado desvantajoso para a Administração (e, logicamente, para o interesse 

público). Primeiramente, aponta que os contratos administrativos se tornam mais onerosos em 

virtude das cláusulas exorbitantes, pois há inegável aumento de custos pela possibilidade de 

instabilização do vínculo pelo Poder Público. O ente contratado tem consciência do risco ao 

convencionar com os entes públicos que são dotados por lei de maiores proteções. Ou seja, é 

fato notório o risco da relação negocial com o Poder Público. 

A crítica seguinte decorre de certa forma da primeira, pois as permissões legais de 

alteração unilateral dos contratos parecem ensejar comportamentos ineficientes dos gestores 

que se sentem mais confortáveis para cometer falhas nas estimativas das necessidades da 

Administração já que há possibilidade de conserto. 

A terceira objeção tem sua fragilidade previamente reconhecida pelo autor por supor a 

desonestidade do administrador público. Trata-se da facilidade de atuação com desvio em 

virtude das prerrogativas especiais concedidas generalizadamente no regime tradicional do 

contrato. O problema estaria na ausência de rigor para concessão dos benefícios de acordo 

com a especificidade de cada relação contratual, o que eleva o subjetivismo das decisões dos 

gestores.  
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Por fim, a última crítica de Fernando Dias Menezes de Almeida aponta a precariedade 

da fundamentação das prerrogativas especiais na natureza pública dos interesses quando a 

justificativa deveria ser dada com base no objeto contratual. Se as circunstâncias do ajuste 

obrigassem a concessão de poderes unilaterais por suas características, independentemente da 

natureza pública ou privada dos interesses, esse favorecimento se tornaria mais inteligível. Se 

assim fosse, as possíveis acusações de autoritarismo da Administração na concessão dos 

benefícios cairiam por terra em face do fato do objeto contratado demandar essas condições.  

A despeito das censuras formuladas pelo administrativista, ele reconhece que as 

cláusulas exorbitantes constituem parte do ordenamento jurídico brasileiro e, por isso, devem 

ser compatibilizadas por meio das técnicas de interpretação com o Estado de Direito
223

. 

O tratamento legal dos contratos administrativos é de competência privativa da União, 

conforme o art. 22 da Constituição Federal
224

. Os demais entes federativos poderão editar 

normas que atendam às suas peculiaridades, observando as regras gerais. Fica assim garantida 

maior uniformidade das contratações no âmbito nacional e respeito aos preceitos 

constitucionais.  

Por sua vez, a Lei nº 8.666/1993 é considerada a norma jurídica de maior importância 

sobre as contratações públicas, sendo aplicada também no âmbito estadual e municipal.   

Para Marcos Bernardes de Mello o elemento fundamental para caracterizar os 

negócios jurídicos é a liberdade das pessoas na escolha da categoria jurídica e na estruturação 

do conteúdo eficacial da relação jurídica, que irão variar de acordo com as normas do sistema 

jurídico a que se submete o ajuste. A liberdade oscila entre um mínimo poder de escolha até 

um máximo, quando são permitidas, inclusive, a criação de novas espécies contratuais
225

. 

Portanto, a vontade negocial jamais é livre ou absoluta, dependendo dos limites 

traçados pelo ordenamento jurídico. No caso dos contratos administrativos, eles estão 

incluídos na categoria dos negócios jurídicos cuja vontade negocial tem menor extensão.  
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Com isso, o fato de não haver igualdade contratual não eliminaria o caráter negocial, 

pois é justificável pelo ordenamento jurídico que o interesse público interfira na regulação do 

negócio jurídico e na autonomia contratual
226

. 

A princípio, o contrato administrativo estreia no mundo jurídico a partir do momento 

em que está de acordo com sua hipótese normativa. Nas palavras de André Luiz Freire, “o 

fato se torna fato jurídico porque ingressa no universo do direito através da porta aberta que é 

a hipótese” 
227

. Com isso, se constatado vício em qualquer parte do contrato administrativo, 

há ruptura na relação de subordinação entre o fato e a hipótese normativa.  

O tema dos vícios nos atos administrativos bilaterais será discutido neste trabalho no 

capítulo referente ao controle dos contratos. Entretanto, vale lembrar a lição de Celso Antônio 

Bandeira de Mello de que “o desacato a regras jurídicas não será menos injurídico se provier 

da Administração” 
228

. 

Fernando Vernalha Guimarães defende a adoção de novos paradigmas no contrato 

administrativo para que o foco deixe de ser o controle de meios e se torne a eficiência e o 

controle de resultados. As três frentes de mudanças sugeridas para a reforma do desgastado 

formato do contrato público englobam a relativização da burocracia e fortalecimento do 

controle de resultados, a preferência pela racionalidade econômica (em substituição à 

racionalidade jurídica) e a minimização das prerrogativas unilaterais sobre a relação 

contratual
229

. 

Na perspectiva de Marcos Juruena Villela Souto um instituto do Direito pode ter a 

eficiência mensurada pela correlação entre a lógica (econômica) de resultados e a lógica 

(ética) dos princípios, por ser fundamental a harmonização entre os resultados econômicos e 

os princípios jurídicos
230

. Ou seja, não basta a conformidade do instituto com as leis e a 

Constituição brasileira, devendo também se manter compatível com os bons resultados 

econômicos. 

                                                 
226

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 252. 
227

 FREIRE, André Luiz. Manutenção e retirada dos contratos administrativos inválidos. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008. (Temas de Direito Administrativo). p. 83. 
228

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015. p. 665.  
229

 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. A reconstrução da teoria do contrato administrativo. In: FERRAZ, Sérgio 

(Org.). Direito e liberdade: conservadorismo, progressismo e o Estado de Direito. São Paulo: Iasp, 2017. Cap. 

42. p. 259-282. 
230

 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Licitações e controle de eficiência: repensando o princípio do procedimento 

formal à luz do "placar eletrônico"!. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de 

Azevedo. Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 553-569. 



76 

 

Também no sentido de modernização dos contratos, Sérgio Ferraz reconhece à 

Administração Pública esfera de liberdade mais ampla, desde que a conduta seja orientada 

pelo dever de eficiência e pelo respeito aos direitos e garantias individuais. Amauri Feres 

Saad endossa o entendimento lembrando que o agente público merece liberdade de atuação 

para “criativamente perseguir e implementar a utilidade pública”
231

 com obediência aos 

deveres apontados por Ferraz.  

Além disso, Saad defende categoricamente o menor custo da operacionalização de 

serviços por entes privados em comparação com a Administração. A ideia de que o Estado e 

os particulares prestam os mesmos serviços, sob o mesmo custo, lhe “soa falsa do início ao 

fim e merece tanta credibilidade quanto a crença em gnomos e unicórnios” 
232

.   

O dever de eficiência disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal deve 

orientar a atuação do administrador na busca pela melhor solução para satisfazer as demandas 

da sociedade, inclusive com os parceiros privados.  

Carlos Ari Sundfeld e Liandro Domingos veem o surgimento de paradoxo no direito 

público na medida em que os modelos jurídicos abstratos são inspirados em grandes valores 

públicos (como as metas de universalização dos direitos sociais, o concurso público, os 

amplos direitos para os servidores, etc.) que conduzem a um serviço final com problemas de 

eficiência. O direito público não está conseguindo desempenhar seu papel de estruturador das 

organizações e dos serviços no ritmo exigido pelos grandes valores
233

. 

A iniciativa privada desenvolve novas técnicas e soluções com mais agilidade, o que 

deve ser aproveitado pelo Poder Público, e não rechaçado. A maior eficiência na prestação de 

um serviço para a população deve ser priorizada, independentemente do autor da ideia, se 

surgiu da seara pública ou da iniciativa privada. 

Apesar das sugestões de modernização do instituto contratual, seria inviável imaginar 

um contrato administrativo inteiramente regido pelo direito privado
234

, pois “todos os atos 

jurídicos realizados pela Administração têm sua formação subordinada ao direito público” 
235

. 
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A despeito da herança de imperatividade do direito administrativo, a conduta da 

Administração Pública está cada vez menos arbitrária e mais pautada pelo interesse público 

com as assimetrias de tratamento devidamente justificadas pela lei. Com isso, é notável a 

mudança de postura do Estado “dirigente e mentor da sociedade para afincar-se na missão de 

ser dela instrumento e parceiro”
 236

.  

Seguindo a linha progressista do direito administrativo defendida por Amauri Feres 

Saad, a Administração pode agir com protagonismo na resolução dos problemas sociais. Isto 

é, para encontrar novas soluções para as demandas públicas os gestores podem sair em busca 

de particulares que ofereçam perspectivas inovadoras, e não aguardar passivamente a chegada 

das respostas no seio da burocracia administrativa
237

. 

O debate acerca dos principais problemas das contratações públicas é importante para 

reflexão do que pode ser feito para que os serviços oferecidos ganhem em qualidade e 

eficiência. Em primeiro lugar, o planejamento adequado da Administração é primordial para o 

sucesso da contratação. Quando não se conhece a demanda real, a carência da projeção 

frequentemente permite as contratações emergenciais e os aditivos. 

Vencida a etapa inicial, o foco do gestor deveria estar na redação do instrumento que 

disciplinará a relação com a descrição objetiva dos direitos e deveres das partes de acordo 

com o objeto contratado, sem o corriqueiro “copia e cola” presente em administrações 

municipais. Também deve ser evitado o excesso de formalismo na contratação devido ao risco 

de gerar complicações pela pouca inteligibilidade e consequente retardamento da ação 

administrativa.  

Além disso, é preciso vigilância no procedimento de contratação para que não se 

revele um jogo de dados viciados em que a escolha do licitante é predeterminada. Esta ideia 

ventilada por André Rosilho expõe que a licitação muitas vezes acaba por ser ruim para a 

gestão pública por trabalhar em favor de interesses privados
238

.  
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A má alocação de riscos por parte do privado também pode prejudicar o sucesso da 

contratação, complicando principalmente a etapa pré-contratual e sua execução, por constituir 

um fator preponderante, mesmo que não decisivo na contratação. Pode o particular pleitear 

reequilíbrio econômico-financeiro no Judiciário, mesmo que essa opção não apresente a 

mesma efetividade de um planejamento prévio acertado. No entanto, as falhas de alocação de 

risco trazem consequências mais graves quando resultantes de conduta da Administração 

Pública do que da entidade privada.  

A última complexidade das contratações públicas, já mencionada anteriormente, diz 

respeito à má utilização das prerrogativas e a falta de consensualidade na relação contratual. É 

difícil responder até que ponto é adequada a aplicação de cláusulas exorbitantes e quais 

seriam os casos concretos a justificar o uso apropriado delas.  

Percebe-se, portanto, que o Direito Administrativo, suas instituições e legislação 

devem atuar como uma “caixa de ferramentas em prol do interesse público”
 239

. Na medida 

em que as normas comportam vários consensos elas tendem a permanecer por muito tempo 

em vigor, o que não é visto como algo positivo por Carlos Ari Sundfeld. As leis e os 

argumentos dos livros de referência precisam de renovação para seguir atendendo às 

necessidades dos juristas, mesmo que para isso se imponha a desconstrução de grandes 

dogmas.  

A partir do momento que as necessidades sociais se transformam, as posições dos 

juristas em face do ordenamento jurídico, por mais consolidadas que estejam, precisam 

acompanhar a evolução. 

A preocupação com a atualidade e utilidade dos institutos jurídicos é compartilhada 

por Marcos Bernardes de Mello ao afirmar que “pretender que as categorias e os conceitos 

permaneçam tal qual foram formulados, insensíveis às modificações do direito positivado em 

atos legislativos, é querer fazer deles algo inútil, porque abstração fora da realidade”
 240

. Logo, 

é função do intérprete ajustar os conceitos à experiência sempre que as condições existenciais 

demandarem, preservando sua instrumentalidade ao direito.  

 

4.3. AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE  
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A revisão da forma como se interpretam e conduzem as contratações públicas pode 

contribuir para a concretização dos interesses sociais em conformidade com as garantias 

constitucionais ou pelo menos de modo mais próximo ao ideal legal. Vitor Rhein Schirato 

afirma a necessidade de se pensar de modo inovador para que sejam articuladas soluções 

pertinentes aos problemas identificados na atual conjuntura
241

. As demandas passam por 

modificações naturais no decorrer do tempo e cabe ao Estado se adequar e evoluir, desfazendo 

as amarras do passado.  

A parceria com a iniciativa privada lhe parece impositiva por quatro motivos 

principais: a) a probabilidade de multiplicação dos recursos financeiros para incremento de 

infraestrutura, b) a mitigação dos riscos para o setor público pelo compartilhamento da 

incerteza, c) a abertura de espaço para um desenvolvimento sustentável, evitando o colapso 

financeiro do Estado que em dado momento pode não suportar os custos crescentes, e, por 

último, d) para que seja incorporada a eficiência e a lógica de mercado no setor público
242

. 

A princípio devem ser averiguadas as expectativas e necessidades do setor estudado 

para que os formatos contratuais empregados sejam os mais adequados dentre as espécies 

disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro.  

Marcos Bernardes de Mello afirma a irrelevância da denominação dada aos atos 

jurídicos pelas pessoas, importando na verdade o suporte fáctico que se materializou
243

. A 

vontade manifestada pela Administração ao ajustar com o parceiro privado deve ser 

interpretada de acordo com os fatos concretos que propiciaram aquele ato administrativo, 

mesmo que a nomenclatura adotada não tenha sido a melhor opção. 

Seguindo a classificação de Hely Lopes Meirelles, os ajustes correlatos à área da saúde 

podem ser enquadrados no grupo dos contratos de serviços por ser mais relevante a atividade 

prestada do que o material entregue à Administração
244

. Os serviços de saúde se encaixam 

tanto na categorização de serviços técnicos profissionais, por exigirem habilitação legal para 

execução, como também na categoria de serviços comuns, já que as contratações na saúde vão 

além da atividade médica. A espécie do contrato de gerenciamento
245

 também serve à 

contratação na área, uma vez que pode ser entregue ao particular a tarefa de organizar, 
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planejar e executar as ações atinentes ao funcionamento de um estabelecimento hospitalar, por 

exemplo.  

Já o contrato de gestão tem como objetivo principal garantir à Administração o melhor 

controle de resultados no desempenho de suas funções a partir da fiscalização dos entes 

privados contratados que deverão obedecer às condições previamente acordadas. Para Celso 

Antônio Bandeira de Mello esse é o instrumento previsto para a formalização das relações 

com as organizações sociais (lei nº 9.637/1998), não sendo um contrato propriamente dito por 

não conter interesses contraditórios, assemelhando-se a um acordo operacional
246

.  

O termo de parceria firmado com organizações da sociedade civil de interesse público 

é semelhante ao contrato de gestão, na medida em que os interesses ajustados não são 

contrapostos, mas se completam, convergindo para um mesmo escopo. 

Aliás, parece ser característica comum aos contratos administrativos criados por leis 

mais recentes, de acordo com os preceitos da Reforma Administrativa do Estado, o tratamento 

dos interesses do Poder Público e dos entes privados contratados num sentido convergente e 

não contraposto.  

Quanto à possibilidade de a Administração pretender o lucro ou ganho financeiro em 

suas relações com terceiros, Celso Antônio Bandeira de Mello nega qualquer possibilidade, 

vislumbrando apenas a utilidade pública como força motriz da atuação estatal. Até mesmo a 

intenção do lucro do parceiro privado parece receber críticas em seu texto
247

.  

Enquanto os contratos administrativos pressupõem interesses contrapostos para Celso 

Antônio Bandeira de Mello, os convênios e consórcios visam concretizar interesses 

coincidentes das partes envolvidas. Contudo, o doutrinador entrevê apenas convênios da 

Administração com entidades sem fins lucrativos, pois na medida em que apareça o intuito 

lucrativo no sujeito privado, os objetivos das partes se tornariam contrapostos
248

.  

Já Maria Sylvia Zanella di Pietro considera possível no convênio a associação da 

Administração tanto com parceiros privados como públicos, independentemente de sua 

finalidade lucrativa, desde que as verbas recebidas sejam aplicadas nos fins previstos no 

convênio e sujeitas ao controle público
249

. No caso do convênio, di Pietro aceita que sejam 

dados incentivos às entidades públicas ou particulares como forma de fomento da atividade de 

                                                 
246

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. 

p. 256. 
247

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015. p. 662. 
248

 Ibidem, p. 689. 
249

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 292. 



81 

 

interesse público, não se confundindo com a delegação de serviços públicos, inviável nessa 

modalidade contratual
250

. 

O fato é que diversos setores sociais se tornaram mais complexos após a promulgação 

do texto constitucional de 1988 e para que seja cumprida a promessa de universalização de 

serviços como a saúde, o direito público precisa se armar de novas ferramentas
251

.  

 

4.4. AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CONTRATADAS PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL/RN 

 

De acordo com o permissivo constitucional, o serviço de saúde é oferecido no 

Município de Natal através de estabelecimentos públicos próprios do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e por meio dos estabelecimentos privados contratados. 

A Lei nº 8.080/1990 no art. 24 e seguintes prevê a participação complementar do setor 

privado no SUS quando as suas disponibilidades forem insuficientes à cobertura assistencial 

da população de uma determinada área
252

. Tendo em vista o amplo leque de serviços 

existentes no setor da saúde e o alto índice de usuários dos serviços públicos na população do 

Estado do Rio Grande do Norte, restou inevitável à Administração Municipal recorrer aos 

serviços ofertados pela iniciativa privada. 

As relações são formalizadas mediante contrato ou convênio, prevalecendo no 

Município de Natal a contratação de cooperativas e pessoas jurídicas de direito privado de 
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fins lucrativos. Com a pretensão de esquematizar as ações a serem implementadas na saúde 

pública é elaborado o Plano Municipal de Saúde de Natal a cada quatro anos que fornece 

elementos para a compreensão das contratações vigentes.  

O Plano Municipal de Saúde de Natal elaborado em fevereiro de 2014 discorre sobre 

as ambições para o setor no âmbito local
253

. Apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas 

pelo Sistema Único de Saúde, é demonstrada a pretensão de tornar o acesso à saúde mais 

próximo da realidade prometida pela legislação, modificando o cenário vivenciado pela 

população.   

De acordo com o documento, parcela significativa da população de Natal não tem 

acesso à cobertura da assistência básica de saúde. Por outro lado, praticamente 60% da 

população dispõe de plano de saúde. O levantamento desenvolvido pelo Plano Municipal 

indica que a rede privada dá suporte aos serviços de complexidade que não encontram amparo 

na estrutura pública, principalmente, em razão do perfil de profissionais necessários e da 

tecnologia adequada ao atendimento.  

Contudo, o inevitável socorro da estrutura pública no mercado da prestação de 

serviços assistenciais de saúde pode se mostrar desvantajoso à Administração Municipal em 

virtude de negociações pouco equilibradas quando não são seguidas as melhores diretrizes 

contratuais. De fato, a compra de serviços pelo ente público costuma ter valores mais 

elevados quando comparados aos números referenciais praticados pela Gestão Nacional.  

As particularidades das contratações públicas comentadas em tópicos anteriores 

podem auxiliar na compreensão dos fatores responsáveis pela desproporção dos custos. 

Também merecem análise as condições específicas acertadas entre os contratantes.  

Nesse contexto, continuam sendo criadas cooperativas e organismos similares 

objetivando a negociação de serviços com a saúde pública municipal de Natal. Logo, o 

interesse do setor privado demonstra a viabilidade de retorno financeiro.    

Os serviços desempenhados pelos laboratórios de apoio, por exemplo, consistem em 

serviços terceirizados prestados por entidades de natureza privada contratadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal. O contrato é indispensável para a realização de exames que não 

podem ser feitos nas unidades laboratoriais da rede pública, seja em função da complexidade, 

seja pelo fato de não possuírem os equipamentos ou reagentes necessários, ou por qualquer 

outro motivo de ordem operacional impeditivo à execução dos exames. 
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É relatado no Plano Municipal de Saúde de Natal um grande déficit de profissionais. 

Isto porque o quadro de profissionais disponível é “incompatível com o volume de demandas, 

necessitando de investimentos em valorização profissional e qualificação técnica”.  

As diretrizes, objetivos e metas para o Plano Municipal de Saúde do período 2018 a 

2021 seguem semelhantes às perspectivas do Plano anterior. Por exemplo, a diretriz nº 4 

busca garantir o apoio diagnóstico no âmbito do SUS para maior independência dos 

laboratórios de exames, a diretriz nº 5 se preocupa com a formação e a valorização das 

relações de trabalho na esfera pública municipal para atrair os trabalhadores da área da saúde, 

a diretriz nº 8 pretende a potencialização da função regulatória e dos instrumentos de controle, 

avaliação e auditoria do SUS, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o 

sistema e, por último, a diretriz nº 9 visa a modernização da gestão administrativa, 

orçamentária e financeira
254

. 

Apesar de a assistência básica constituir o nível mais essencial da saúde, sua prestação 

é deficiente no Município de Natal e a explicação é multifatorial. Para que exista uma séria 

mudança nos índices de saúde de uma localidade é importante o acompanhamento médico 

constante no seguimento dos tratamentos de longo prazo, o que não se mostra factível.  

A dificuldade em acessar o cuidado básico de saúde somada ao baixo nível 

educacional da sociedade contribuem para a maior demanda de serviços de saúde de 

complexidade, uma vez que as doenças não foram curadas em seu estágio inicial.  

Entende-se que se a enfermidade não é solucionada em seu estágio mais simples, 

inevitavelmente seu custo futuro será maior, tanto financeiramente como socialmente. 

Contudo, essa realidade está enraizada na cultura local e depende de longo trabalho para 

transformação.  

Enquanto os cidadãos não encontrarem médicos nos postos de saúde de suas 

comunidades e precisarem recorrer às Unidades de Pronto Atendimento ou aos Hospitais 

Regionais para tratar todo tipo de enfermidade, a sequência dos serviços do SUS não estará 

sendo obedecida e a repercussão sobre a qualidade dos serviços da cadeia será inevitável.   

Quanto aos serviços de alta complexidade, estes são ofertados majoritariamente pela 

iniciativa privada. Sendo assim, não há alternativa ao Poder Público, senão contratar com os 

prestadores privados. 
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Considerando a necessidade do Município de Natal de contratar estabelecimentos de 

saúde privados para complementar os serviços oferecidos à população, a seguir serão 

abordados os formatos mais recorrentes no setor local. 

 

4.4.1. A COOPERATIVA 

 

A Lei nº 5.764/1971 define a Política Nacional de Cooperativismo, bem como institui 

o regime jurídico das sociedades cooperativas. Os indivíduos que buscam integrar sociedade 

cooperativa devem se obrigar reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o 

exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. Ainda que 

sejam originárias do setor privado, a lei veda o intuito lucrativo. Mesmo assim diversos 

profissionais adotam esse formato social para viabilizar a prestação dos seus serviços com a 

finalidade de fortalecer a categoria e melhorar as condições de negociação com os outros 

atores do mercado. 

Logo, o fim imediato da sociedade não pode ser gerar lucro, mas sim proporcionar aos 

seus membros melhores condições de trabalho. A renda é auferida individualmente por cada 

cooperado, e não pela sociedade que integram. Ao criar condições mais benéficas ao grupo a 

cooperativa pode favorecer o percebimento de lucro pelos profissionais, o que não constitui 

impedimento. 

A natureza da cooperativa é civil e não de atividade empresária, por isso, não se 

sujeita à falência e nem seu cooperado pode ser equiparado a empresário.  

São perceptíveis nas cooperativas as características comuns ao conceito jurídico de 

empresa, como, por exemplo: o objeto gira em torno de atividade econômica, existe forma 

prescrita em regimento para sua atuação e a atividade realizada através da cooperativa 

envolve risco, seja de responsabilidade limitada ou ilimitada. Em resumo, o atributo 

diferenciador entre as empresas e as cooperativas é a existência ou não de finalidade lucrativa. 

O Código Civil no art. 982 põe fim à querela ao definir que é empresária a sociedade 

que objetiva o exercício de atividade própria de empresário, sendo simples as demais e, no 

parágrafo único, afirma que independentemente do seu objeto, a cooperativa é sociedade 

simples. 

Além disso, a característica descrita no art. 4º da Lei nº 5.764/1971 distingue a 

cooperativa das demais formas associativas previstas na legislação brasileira ao possibilitar a 

adesão de número ilimitado de associados, desde que não impossibilite tecnicamente a 

prestação de serviços. A livre adesão faz da cooperativa uma organização aberta que, a 
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princípio, não poderá impedir ou apresentar embaraço à admissão de cooperados que 

preencham os requisitos de seus estatutos.  

No caso das cooperativas contratadas pelo Município de Natal para complementar os 

diversos serviços de saúde do SUS é percebida a intenção dos profissionais de obter renda 

com seu trabalho. Mas o papel da cooperativa é atuar para proteção de seus membros no 

mercado local, conforme autoriza o ordenamento brasileiro. 

Há duas cooperativas ligadas ao setor da saúde no Rio Grande do Norte de maior 

destaque: a COOPMED-RN
255

 e a COOPANEST-RN
256

. A primeira apresenta como principal 

objetivo a prestação de serviços médicos nas variadas formas e especialidades e a prestação 

de serviços administrativos, seja em estruturas ou estabelecimentos hospitalares públicos ou 

privados.  

Por sua vez, a COOPANEST-RN afirma como missão proporcionar ao cooperado as 

melhores condições de trabalho através de parcerias firmadas, além de ofertar à população um 

atendimento médico de excelência.  

Apesar do amplo leque de atividades em que podem atuar as cooperativas, em 

qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, a finalidade principal das duas 

cooperativas médicas de maior abrangência no Estado do Rio Grande do Norte é garantir 

melhores condições de mercado para seus cooperados. Portanto, o quadro de seus associados 

poderá crescer até o ponto que não desvirtue o seu objetivo.  

A situação da Unimed é peculiar, pois integra médicos de diversas especialidades e 

atua como operadora de plano de saúde em todo o território nacional.
257

 A permissão é dada 

pela Resolução de Diretoria Colegiada nº 39/2000 da ANS que dispõe sobre a definição, a 

segmentação e a classificação das operadoras de planos de assistência à saúde. O art. 12 da 

Resolução classifica como modalidade de cooperativa médica as sociedades de pessoas sem 

fins lucrativos que operam planos de assistência à saúde, desde que atendam aos demais 

requisitos da Lei nº 5.764/1971. 

Quanto à formalização dos vínculos contratuais com as cooperativas, a legislação 

brasileira optou por não restringir a modalidade, podendo o ente contratante escolher entre o 

credenciamento ou o procedimento licitatório da Lei nº 8.666/1993.  
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O art. 3º, §1º, I, da lei das licitações prevê que os agentes públicos não podem 

“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas”, o que confirma a não discriminação das sociedades cooperativas 

pelas contratações públicas via licitação.  

O questionamento sobre a pertinência da licitação para a Administração contratar a 

cooperativa é incitado pelo risco de reconhecimento de vínculo de emprego entre o ente 

público e os associados com as consequências financeiras advindas do fato. A maior 

dificuldade está na verificação do elemento subjetivo da participação do associado na 

cooperativa, o seu elemento volitivo, ou seja, a vontade do sujeito de ser um cooperado.  

Para simplificar a questão, o Tribunal de Contas da União sugere cautela da 

Administração ao contratar cooperativas, devendo observar a Súmula nº 281 que veda a 

participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo 

como é usualmente executado no mercado, houver necessidade de subordinação jurídica entre 

o trabalhador e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. Com isso, exclui da 

licitação as cooperativas que possuem traços de vínculos de emprego, pois sua atividade 

deveria ser prestada de forma cooperada e não com subordinação
258

.  

Os vínculos contratuais entre o Estado do Rio Grande do Norte e a COOPANEST-RN 

são objeto Ação Civil Pública nº 0011318-43.2008.4.05.8400, proposta pelo Ministério 

Público Federal, que pretende, dentre outras medidas preventivas, sancionatórias e 

reparatórias, a dissolução da COOPANEST-RN, para que os anestesiologistas se abstenham 

de reunir-se, sob qualquer forma de pessoa jurídica com o objetivo de dominar o mercado 

norte-riograndense de prestação do serviço de anestesiologia, que a UFRN e o Estado do Rio 

Grande do Norte não mais celebrem contratos com a COOPANEST-RN ou qualquer outra 

pessoa jurídica que implique terceirização da anestesiologia no Estado, além de pugnar pela 

realização de concurso público pela UFRN para contratação dos profissionais
259

. 

A Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte julgou comprovada a prática de 

infrações contra a ordem econômica pela COOPANEST-RN, elencadas no art. 20, incisos I, 

II, IV e V, da Lei n.º 8.884/94 (prejudicar a livre concorrência, dominar mercado relevante de 

serviços de anestesiologia e exercer de forma abusiva posição dominante), o que justifica a 
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imposição da pena administrativa de cisão da sociedade (para que passe a congregar, no 

máximo, 20% dos anestesiologistas em cada Município e no Estado do RN) somada à multa 

pecuniária. Quanto à União e à UFRN, foi determinada a criação dos cargos públicos de 

médicos anestesiologistas destinados aos hospitais do complexo universitário da UFRN e aos 

hospitais locais.  

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a decisão, pois, diante 

da ausência de cláusula de exclusividade, o fato de a cooperativa congregar a maior parte de 

uma categoria de profissionais, não ofende aos princípios da livre concorrência e da livre 

iniciativa, nem configura cartel
260

. Além disso, considera próprio da essência das cooperativas 

a uniformização dos preços para a contratação dos serviços, com a finalidade de orientar os 

profissionais e respaldar negociação com os tomadores de serviços. Portanto, julga descabida 

a cisão da cooperativa e a indenização por dano moral coletivo. 

Por fim, desfaz a ordem de criação de cargos através de concurso público para União e 

a UFRN, já que cabe ao Judiciário, tão somente, no controle das políticas públicas, coagir 

aquele quando extrapola os limites de sua competência ou deixa de agir sem razão legal, o que 

não se revela no caso. 

A discussão permanece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça após a interposição 

de recurso especial.  

A relação contratual entre o Poder Público e as cooperativas, como se pode perceber, 

está sujeita a eventuais conflitos de interesses que podem ser controlados, inclusive, pelo 

Poder Judiciário. 

 

4.4.2. A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO  

 

O ordenamento jurídico brasileiro admite algumas espécies de pessoas jurídicas de 

direito privado, conforme dispõe o art. 44 do Código Civil: associações, sociedades, 

fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de 

responsabilidade limitada.  

Quando a iniciativa privada decide participar da assistência à saúde de forma 

complementar do SUS, celebrará contrato de direito público ou convênio, conforme prescreve 

o art. 199, §1º, da Constituição Federal. A opção pela espécie de pessoa jurídica de direito 
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privado a ser constituída com essa finalidade é livre ao particular, uma vez que o ordenamento 

jurídico brasileiro preferiu não restringir a questão, subordinando-a às diretrizes 

constitucionais e demais leis pertinentes às contratações administrativas. 

 

4.4.3. AS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR  

 

As entidades do terceiro setor foram regulamentadas no contexto da Reforma do 

Aparelho do Estado
261

 como meio de transição para uma Administração Pública gerencial que 

seria mais flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. Na década de 1990 o 

governo brasileiro reconhece enfrentar um problema de governança que impõe a melhora da 

sua capacidade de implementar as políticas públicas, obstaculizada pela rigidez e ineficiência 

da máquina administrativa. 

Foram criadas a organização social (OS) pela Lei n° 9.637/1998 e a organização da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP) pela Lei n° 9.790/1999 para dar seguimento às 

ideias propostas na Reforma do Aparelho do Estado. Mais recente é a Lei n° 13.019/2014, 

formulada para dar maior segurança e transparência às parcerias entre a Administração 

Pública e as entidades do terceiro setor
262

, que enfrentou obstáculos para entrar em vigor em 

virtude das polêmicas levantadas sobre as parcerias que regulamenta, tendo seu período de 

vacatio estendido quatro vezes. Por fim, seu texto foi logo modificado pela Lei nº 

13.204/2015.   

Maria Sylvia Zanella di Pietro enxerga conteúdo imoral na Lei da organização social 

(Lei n° 9.637/1998) devido aos riscos para o patrimônio público e para os cidadãos 

decorrentes da “intenção do legislador de instituir um mecanismo de fuga ao regime jurídico 

de direito público”. A administrativista as considera “entidades fantasmas, porque não 
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possuem patrimônio próprio, sede própria, vida própria. Elas viverão exclusivamente por 

conta do contrato de gestão com o Poder Público”
263

.  

Já a OSCIP, apesar de possuir conceito semelhante, lhe parece mais bem estruturada, 

pois a Lei n° 9.790/1999 impõe requisitos mais rígidos para sua qualificação
264

. Além disso, 

entende legítima sua finalidade de atividade de fomento para incentivar a iniciativa privada de 

interesse público, sem pretender se apropriar de serviços públicos de modo sorrateiro.  

Marçal Justen Filho não enxerga a organização social como uma nova espécie de 

sujeito de direito, mas simplesmente como uma associação civil sem fins lucrativos que se 

submete a requisitos legais específicos e, por isso, é denominada dessa forma
265

. Na medida 

em que a entidade privada se adequa ao regime especial, ela gozará de benefícios como o 

recebimento de verbas públicas, a utilização de bens públicos e a cessão de servidores 

públicos, por exemplo.  

No mesmo sentido é o entendimento sobre a OSCIP que, do ponto de vista estrutural, 

não caracteriza uma nova espécie de pessoa jurídica
266

. Porém, o administrativista reconhece 

que a disciplina pela Lei n° 9.790/1999 corrigiu alguns defeitos relativos à OS e ampliou o 

âmbito de atuação da OSCIP. 

Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza tratam das modernas parcerias do 

Estado com o terceiro setor e apontam as semelhanças destes vínculos com os contratos de 

prestação de serviços, ressaltando o caráter contratual das parcerias, independentemente da 

denominação utilizada pela legislação
267

. Com isso pretendem afastar a tendência de se negar 

a natureza contratual das parcerias do terceiro setor com o intuito de burlar o procedimento 

licitatório da Lei n° 8.666/1993 ao mesmo tempo em que reconhecem a necessidade de se 

formular procedimento administrativo adequado a tais contratações. Isso porque a licitação 

em seu formato tradicional emperraria o avanço proposto pelas modernas parcerias do Estado 

com o terceiro setor. 

A constitucionalidade da Lei n° 9.637/1998 foi questionada perante o Supremo 

Tribunal Federal que decidiu na ADI n° 1.923 pela parcial procedência do pedido para 

conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/1998 e ao art. 24, XXIV da Lei 

nº 8.666/1993. Com isso, submete o procedimento de qualificação e a celebração do contrato 
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de gestão à forma pública, objetiva e impessoal, respeitando os princípios do caput do art. 37 

da Constituição, além de afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo 

Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas recebidas pela entidade do 

terceiro setor.  

 Ao final, decidiu-se que a entrega das atividades relativas “ao ensino, à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 

cultura e à saúde” às organizações sociais pela Lei n° 9.637/1998 traduz a “instituição de um 

sistema de fomento, de incentivo a que tais atividades fossem desempenhadas de forma 

eficiente por particulares, através da colaboração público-privada”
268

. 

Portanto, o Poder Público tem autorização legal e constitucional para fomentar os 

serviços de saúde por meio de entidades do terceiro setor, respeitando as diretrizes contratuais 

da Administração Pública como faz em qualquer contratação.  

 A prevalência das contratações com as entidades do terceiro setor numa localidade se 

deve à escolha dos gestores diante da oferta e demanda do mercado em questão. No Estado do 

Rio Grande do Norte e, especialmente, em Natal, é tímida a participação de OS
269

 ou OSCIP 

na prestação de serviços de saúde
270

. Por outro lado, são comuns os vínculos contratuais com 

cooperativas e pessoas jurídicas constituídas por médicos. 

 

4.5. A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

 

A parceria público-privada (PPP) é regulamentada pela Lei nº 11.079/2004 e consiste 

num contrato administrativo de concessão que assumirá a modalidade patrocinada ou 

administrativa. De acordo com o art. 2º, §1º, da referida lei, a concessão patrocinada serve à 

contratação de serviços públicos ou de obras públicas quando envolver, adicionalmente à 

tarifa cobrada dos usuários, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 

privado. Por sua vez, a concessão administrativa conceituada no art. 2º, §2º, é contrato de 

prestação de serviços em que a Administração Pública figura como usuária direta ou indireta, 

ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.  

                                                 
268

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). ADI nº 1.923/DF. Rel.: Ministro Ayres Britto. Rel. para acórdão: 

Ministro Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 25/11/2015. DJe 04/12/2015. Brasília: STF, 2015. 
269

 A contratação da organização social “Associação MARCA” na época da gestão da prefeita Micarla de Sousa 

gerou a Ação Penal n° 0001904-11.2014.4.05.8400, o que pode ter contribuído para a desconfiança das entidades 

do terceiro setor no Estado do Rio Grande do Norte.  
270

 O Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont (ISD) é um dos exemplos de organização social que 

atua na região Nordeste do Brasil nas áreas de educação, saúde materno-infantil, neurociências e 

neuroengenharia e possui uma unidade no Município de Macaíba/RN.  



91 

 

A justificativa para a instituição da parceria público-privada é a necessidade de 

investimento na infraestrutura pelo Estado brasileiro enquanto persiste a restrição de recursos 

financeiros. Logo, as atividades de relevância coletiva que não são autossustentáveis 

financeiramente e cuja estrutura o Estado não conseguiria suportar sozinho poderiam ser 

concedidas aos particulares para transferir a obrigação do investimento inicial, enquanto 

caberia ao Poder Público remunerar parcialmente pelos serviços prestados. 

Celso Antônio Bandeira de Mello tece críticas sobre essa modalidade contratual por 

identificar que a Administração assumiria obrigações financeiras semelhantes àquelas das 

concessões comuns, enquanto que os contratados particulares gozariam de benefícios mais 

extensos
271

. Afirma que a Lei nº 11.079/2004 pretende, na verdade, realizar um contrato de 

prestação de serviços, e não uma concessão. Logo, o motivo principal para a adoção dessa 

nova modalidade contratual de poupar os cofres públicos não se concretizaria, devido às 

obrigações impostas ao ente estatal pela lei regulamentadora.   

Marçal Justen Filho entende que seria uma simplificação indevida afirmar que a única 

diferença entre a concessão patrocinada e a concessão comum diz respeito ao modelo de 

remuneração de cada uma, pois a Lei nº 11.079/2004 é inovadora em vários pontos como, por 

exemplo, no regime de garantias em prol do concessionário
272

.   

Além disso, a contraprestação da Administração Pública somente poderia ser feita a 

partir da disponibilização do serviço objeto do contrato, conforme estabelece o art. 7º da lei da 

PPP. Com isso, cabe ao particular efetivar os investimentos acordados para cumprimento do 

objeto convencionado antes de receber qualquer remuneração do Poder Público, que será 

adimplida de modo fracionado
273

.  

Para Gustavo Binenbojm as explicações econômicas para a institucionalização das 

parcerias público-privadas na modalidade de concessão patrocinada seriam duas: a) o 

esgotamento da capacidade de endividamento do Estado, que não poderia optar por agir 

irresponsavelmente e desconsiderar as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e gastar 

além do que dispõe, desrespeitando também obrigações assumidas em face de credores 

nacionais e internacionais, e o b) exaurimento progressivo dos serviços públicos econômicos 

autossustentáveis, isto é, dos serviços cujos custos de operação e manutenção embora não 
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sejam rentáveis para a iniciativa privada, têm retorno econômico e social positivo, o que 

justifica a contraprestação pecuniária do parceiro público ao privado
274

.  

Já a concessão administrativa permite que a Administração Pública figure como 

usuária direta ou indireta dos serviços, de modo que o administrativista a reparte em duas 

subespécies: a) a concessão administrativa de serviço público e b) a concessão administrativa 

de serviços ao Estado. Nesta última o serviço é oferecido à própria Administração que seria 

beneficiada pelo investimento privado num momento de esgotamento da capacidade de 

endividamento do Estado e também pelo aumento do grau de eficiência na gestão de obras e 

serviços. Por outro lado, na concessão administrativa de serviço público a atividade é prestada 

diretamente ao usuário, sem cobrança de qualquer tarifa. Ou seja, o concessionário será 

remunerado pelo Poder Público e por receitas diversas (caso seja possível gerar renda de 

forma alternativa no serviço), pois existiriam razões técnicas, políticas ou econômicas que 

impediriam a cobrança dos usuários
275

.  

Dentre as modalidades estabelecidas pela Lei nº 11.079/2004, a contratação com a 

iniciativa privada para prestação de serviços de saúde certamente seria feita através da 

concessão administrativa de serviço público. A cobrança de tarifas dos usuários do Sistema 

Único de Saúde parece incompatível com o tratamento constitucional que assegura o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde, além do atendimento integral, o que não 

existiria se imposto qualquer condicionamento financeiro à utilização do serviço.  

Sobre as parcerias público-privadas firmadas pelos estados brasileiros na área da 

saúde, Célia Almeida considera prematura a formulação de conclusões, porém, faz alguns 

alertas que devem ser ponderados pela Administração antes de decidir por essa modalidade 

contratual. Quanto à concessão administrativa surgem questionamentos e dificuldades na 

implementação do SUS, sendo pertinente também a especificidade histórica de seu mix 

público-privado, que privilegiou o setor privado. Além disso, considera a “complexidade do 

desenvolvimento de projetos de PPP, que exige capacidade de diálogo e negociação, para 

acomodar os múltiplos atores e díspares interesses envolvidos, e de regulação”, devido a 

pouca vivência negocial do setor público
276

.  
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Ademais, ressalta que os custos de transação são altos na PPP e para assegurar o 

sucesso das contratações é necessário aprimorar capacidades e mecanismos de monitoramento 

contínuo por parte do Estado
277

.  

Por fim, ao avaliar a prática de parcerias na saúde a nível global e local, ela conclui 

que “os distintos tipos de interação e a complexidade de sua implementação exigem um 

Estado forte e capacitado para atuar ativa e energicamente em todas as etapas de sua 

implementação e avaliação” 
278

, o que nem sempre se verifica nos ambientes institucionais 

que apresentam riscos diversos, como possíveis mudanças de governo e escassez de recursos, 

ou mudanças dos próprios parceiros privados, ou seu desinteresse (os quais ainda são 

agravados pelos longos períodos de duração das concessões da Lei nº 11.079/2004)
279

.  

 

4.6. O CREDENCIAMENTO 

 

De acordo com a determinação constitucional do art. 37, XXI, as obras, serviços, 

compras e alienações da Administração Pública observam, em regra, os procedimentos da Lei 

nº 8.666/1993. Todavia, há casos em que a competição é inviabilizada, conforme prevê o art. 

25 da referida lei que retira a exigência do procedimento licitatório. O credenciamento pode 

ser enquadrado entre essas hipóteses, apesar de não estar listado expressamente, pois a 

licitação se mostra desnecessária, já que a oportunidade de contratar está disponível a todos os 

interessados
280

. 

O credenciamento permanece sem tratamento legal, de modo que o seu conceito é 

formulado através de contribuições doutrinárias e dos órgãos da Administração.  
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O termo pode assumir diferentes significados a depender do contexto em que é 

empregado, servindo tanto ao tema da contratação no Direito Administrativo como a outras 

searas
281

. 

Celso Antônio Bandeira de Mello concorda com o pensamento de Weida Zancaner de 

que o “credenciamento é um termo vago pelo qual se designam diferentes atos administrativos 

ampliativos da esfera jurídica de particulares” 
282

. Logo, o rol de atividades repassadas aos 

particulares por meio do credenciamento não é taxativo. A prestação de serviço público é uma 

das atividades que podem ser objeto do credenciamento, como, por exemplo, quando são 

habilitados médicos (como pessoa física ou jurídica) para prestar o atendimento no âmbito do 

SUS.  

Então, considera-se o credenciamento a contratação pela Administração Pública de 

pessoas físicas ou jurídicas que, em razão da natureza da atividade ou serviço a ser 

desenvolvido, é inviabilizada a competição entre os possíveis fornecedores, podendo se 

vincular à Administração todos os prestadores que atendam aos requisitos do instrumento 

convocatório. 

A Advocacia-Geral da União (AGU) elaborou o Parecer nº 07/2013 através da Câmara 

Permanente de Licitações e Contratos sobre a contratação por meio de credenciamento, 

fixando parâmetros para a compreensão do instituto
283

. O órgão considerou a “contratação 

mediante credenciamento cabível quando não houver possibilidade de selecionar uma 

proposta mais vantajosa”, pois não haveria diferença entre a prestação dos serviços por 

quaisquer dos interessados que preenchessem os requisitos pré-fixados. Ou seja, seria 

impossível definir qual a proposta mais vantajosa, já que não haveria traço distintivo entre os 

concorrentes para justificar a competição, podendo todos ofertar o serviço.  

Além disso, a AGU distingue o credenciamento da pré-qualificação que se trata de 

procedimento prévio à competição entre licitantes.  Como se dá nas demais hipóteses do art. 

25 da Lei nº 8.666/1993, o credenciamento deverá ser utilizado excepcionalmente quando as 
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condições fáticas justificarem a impossibilidade de contratar por meio de seleção de proposta 

mais vantajosa pelo simples fato de ser indeterminável.   

No credenciamento é inviável o “estabelecimento de qualquer forma de pontuação, 

classificação ou critério de seleção distintivos entre aqueles que preencherem os requisitos 

pré-estabelecidos, devendo estar todos em igual condição de serem contratados” 
284

. A quebra 

da isonomia ocorreria caso a Administração impedisse a contratação de todos os sujeitos 

interessados em contratar, considerando que exista demanda para todos.  

O mesmo entendimento foi empregado no Parecer nº 08/2016 pela AGU quando 

constatou a configuração das condições propicias ao credenciamento, na medida em que o 

interesse público só seria atendido com a contratação do maior número possível de 

interessados, além de inexistirem parâmetros para eleger a melhor proposta
285

.  

Tais características não retiram a subordinação da contratação via credenciamento aos 

princípios constitucionais orientadores da Administração previstos no art. 37 da Constituição 

Federal.   

Ademais, é facultada ao órgão administrativo contratante a criação de banco de dados 

com os sujeitos que atenderam aos requisitos definidos em instrumento convocatório, 

agilizando o atendimento de futuras demandas administrativas.  

Adilson Dallari entende que o credenciamento é formulado precipuamente para 

atribuir a particulares a execução de “atividades técnicas instrumentais ao exercício da 

atividade jurídica de polícia administrativa”. Por sua vez, os serviços públicos podem ser 

desempenhados por particulares através de outras modalidades contratuais, como a 

autorização, a concessão, a permissão, o contrato de direito público ou o convênio, na 

hipótese de participação complementar do SUS
286

. 

Apesar de considerar o credenciamento o instrumento precípuo para o repasse de 

serviços instrumentais da atividade de polícia administrativa, não lhe atribui caráter de 

exclusividade, admitindo que outros serviços públicos também sejam objeto do 
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credenciamento, como, por exemplo, as atividades integrantes do SUS, as ações voltadas ao 

campo de pesquisa científica e da educação.  

Sendo assim, o credenciamento é conceituado por Adilson Abreu Dallari
287

 a partir de 

suas características marcantes: é ato ou contrato formal de natureza negocial que outorga ou 

atribui a um particular (seja pessoa física ou jurídica) a prerrogativa de exercer atividades 

materiais ou técnicas, mediante remuneração pelos interessados, resguardando o outorgante o 

seu poder/dever de fiscalizar a atividade desempenhada para se manter em conformidade com 

o interesse público pretendido. 

Quanto à remuneração do credenciado, entende que o custeio pode ser de 

responsabilidade da Administração Pública, quando estará configurado o contrato de 

colaboração, ou pelo particular interessado, configurando-se o credenciamento propriamente 

dito, ou contrato de atribuição
288

. 

Bernardo Strobel Guimarães sugere que o credenciamento poderá ser utilizado desde 

que constatada a existência das seguintes condições: a) uma demanda pública (por bem ou 

serviço) abundante e uniforme (oferta elástica); b) um mercado privado estruturado capaz de 

satisfazer às necessidades públicas; e c) uma metodologia de preço que seja objetiva em 

função das práticas de mercado
289

. Os serviços de saúde se enquadram nesses requisitos, o 

que oportuniza o credenciamento dos particulares interessados em se vincular à 

Administração através do SUS.   

Hely Lopes Meirelles, apesar de não tratar especificamente do credenciamento, 

conceitua os agentes credenciados como aqueles que recebem da Administração a 

incumbência para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, 

recebendo remuneração do Poder Público credenciante
290

. 

O Tribunal de Contas da União formulou o Manual de Orientações para Contratação 

de Serviços de Saúde para auxiliar a tarefa dos gestores estipulando, dentre os procedimentos 

adequados ao setor, o credenciamento. Considera que a sua realização “preservará a lisura, 
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transparência e economicidade do procedimento, garantindo tratamento isonômico dos 

interessados”, além de observar os princípios e diretrizes do SUS
291

. 

Por inexistir tratamento legal do credenciamento, o TCU recomenda a observação das 

seguintes etapas: a) chamamento público com a publicação do regulamento (edital); b) 

inscrição; c) cadastro das entidades privadas interessadas; d) habilitação; e) assinatura do 

termo contratual; e f) publicação do extrato do contrato no Diário Oficial. Porém, sugere que 

o tema seja devidamente regulamentado pelo Ministério da Saúde.  

Portanto, o credenciamento é ato administrativo formal cuja existência, validade e 

eficácia dependem do atendimento de requisitos relativos a outros contratos administrativos.  

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) é responsável pela divulgação 

na internet de normas, padrões, catálogo de serviços dos sistemas desenvolvidos pelo setor, 

além de manuais e componentes
292

 para regulamentar as relações estabelecidas entre o 

Sistema Único de Saúde e os particulares. 

Entre as informações veiculadas pelo DATASUS está a tabela SIGTAP que lista os 

serviços de saúde à disposição da população, determinando o valor da contraprestação 

correspondente a cada uma
293

.  

A tabela SIGTAP confere a uniformidade e objetividade aos valores praticados nos 

credenciamentos ajustados para a prestação dos serviços de saúde, de modo que os 

particulares interessados conhecem previamente as condições financeiras da contratação.  

Cabem aos órgãos de controle fiscalizar o respeito às regras estabelecidas nos 

credenciamentos firmados no âmbito do SUS para garantir a igualdade no cumprimento das 

atividades e o correspondente pagamento dos parceiros credenciados. 
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5 O CONTROLE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

 

5.1. O CONTROLE SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O controle sobre a Administração Pública surge de forma correlata à noção de Estado 

de Direito e traduz a percepção de que o poder precisa ser limitado. De forma geral podemos 

dizer que o controle pretende fazer com que todo sistema atinja sua finalidade ideal ou se 

aproxime dela
294

. Uma vez que o Estado se submete ao Direito, a Administração precisa 

obedecer as regras especificamente elaboradas para o atendimento de seu escopo social. Logo, 

os objetivos primordiais do controle da Administração são a garantia do interesse público e da 

legalidade, evitando a corrupção e outras exacerbações do poder.  

Entende-se o controle como a verificação de conformidade de ato, medida ou decisão 

administrativa, a um padrão estabelecido como ideal que serve como escala
295

. De acordo 

com a concepção tradicional no Direito Administrativo brasileiro o controle pode ser 

desempenhado pela própria Administração (controle interno), pelo Judiciário ou pelo 

Parlamento (controle legislativo), com auxílio do Tribunal de Contas
296

. A incorporação de 

novos mecanismos de controle por cada um desses Poderes é permitida, desde que observadas 

as condições legais.  

Miguel Seabra Fagundes afirma que a submissão da Administração Pública à ordem 

jurídica se efetiva com o tríplice sistema de controle das suas atividades que se revelam mais 

complexas a cada dia
297

. 

Destarte, o controle sobre a Administração Pública objetiva tornar sua atuação mais 

justa ao verificar a compatibilidade dos atos com o padrão esperado, seja a partir de iniciativa 

própria, por provocação do destinatário do ato, ou dos demais Poderes. Odete Medauar afirma 

que a dificuldade na definição da noção de controle pode derivar justamente do seu caráter 

multifário
298

.  
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Ricardo Marcondes Martins considera regulação toda intervenção estatal que pretenda 

promover a eficiência e a equidade econômica, bem como remediar as falhas do mercado em 

prol da perfeita competitividade e da realização da justiça social
299

. Portanto, a regulação, ou 

controle ora estudado, tem finalidade pré-determinada, sendo atividade produtora de normas 

jurídicas.  

Neste trabalho o controle é pretendido como instrumento facilitador da concretização 

do direito social à saúde na medida em que promova a regulação necessária sobre os contratos 

administrativos para assegurar a melhor eficiência do serviço
300

. 

Ao Poder Público são atribuídas as responsabilidades de organizar as estruturas de 

regulação dos serviços e também de garantir que sua atividade seja exercida com eficiência, o 

que se revela ainda mais complexo.  

A Administração Pública brasileira atua de forma ampla na garantia dos direitos 

fundamentais dos administrados. O texto constitucional de 1988 incorporou tendência 

universalista e atribuiu ao Poder Público o dever de prestação de serviços sociais, permitindo, 

em alguns casos, o auxílio de parceiros privados. Ao mesmo tempo em que fixa os poderes e 

obrigações da Administração, a Constituição lista as formas de controle imprescindíveis ao 

desenvolvimento da atividade administrativa nos limites legais com foco sempre no 

atendimento do interesse público.  

Na interpretação da Constituição Federal deve ser respeitada a sua ideologia e a 

escolha dos signos feita pelo constituinte, conforme defende Ricardo Marcondes Martins
301

. 

Sendo assim, ao mesmo tempo em que o texto atribui ao Estado brasileiro papel socializante, 

ele lhe confere características capitalistas, devendo agir como Estado interventor e 

simultaneamente respeitador da liberdade econômica. Na exploração da atividade econômica 

prevista constitucionalmente o Estado atuará como fiscalizador, e não como interventor, 

deixando o terreno livre para a iniciativa privada.  

Tendo em vista a relevância dos valores constitucionais seria insensato deixar que os 

próprios entes privados regulassem as regras do jogo, devendo o Estado atuar para resguardar 

os interesses dos cidadãos, como ocorre na área da saúde.  
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As premissas do controle da Administração Pública se modificam conforme sua 

estrutura evolui, acompanhando as novas perspectivas do direito administrativo. Se antes a 

Administração era burocrática e agia estritamente de acordo com o texto legal, hoje se espera 

ação gerencial e reinam os princípios da eficiência e efetividade. Logicamente isso não afasta 

o dever dos gestores de obediência à legalidade, mas exige o atendimento de mais 

expectativas sociais.  

A regulação deve proteger, primeiramente, a esfera de liberdade dos particulares, por 

isso que o regulador não regula a si próprio, mas consiste em atividade externa
302

.  

Carlos Ari Sundfeld e Floriano de Azevedo Marques Neto propuseram alterações na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) para aumento da qualidade 

jurídica das decisões públicas e de seu controle, criticando o cenário institucional atual no 

qual a incerteza jurídica abre espaço às violações de direitos, sendo fundamental o 

aperfeiçoamento dos instrumentos que garantem a segurança jurídica e a previsibilidade da 

ação do Poder Público
303

. 

Após as modificações introduzidas pela Lei nº 13.655/2018, a LINDB passou a 

disciplinar especificamente normas de direito administrativo, alterando a rotina decisória da 

esfera pública. O reforço nos aspectos da segurança jurídica e da eficiência na Administração 

Pública foi sentido pela doutrina brasileira que está reagindo de formas diversas aos novos 

dispositivos legais.  

Assim, a lei que usualmente era vista apenas para interpretação das normas de direito 

civil ganhou trechos para regência específica da Administração Pública, seguindo tendência 

de aproximação dos ramos do direito público e privado.  

A aposta de Carlos Ari Sundfeld é na combinação entre o equilíbrio, a moderação e a 

inovação para incentivo do desenvolvimento institucional brasileiro
304

. 

Inicialmente é vetada a decisão baseada em valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão. Ao dispor sobre o método decisório o 

legislador impõe a adoção de uma postura pragmática ou consequencialista. Isto é, abandona-
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se o tom principiológico em prol da visão utilitarista na esfera administrativa, devendo ser 

sopesadas as opções.   

Apesar da complexidade da responsabilidade de ponderar os efeitos concretos da 

decisão entregue ao julgador, essa obrigação pode colaborar decisivamente para a eficiência 

dos atos administrativos e judiciais.  

A singularidade dos Tribunais de Contas no desempenho do controle externo parece 

ter sido endossada com a Lei nº 13.655/2018 cuja finalidade primordial é assegurar maior 

segurança jurídica aos atos administrativos e eficiência à Administração. Também transparece 

no texto legal uma preocupação política no sentido de resguardar os gestores públicos da 

excessiva judicialização das questões decorrentes de dificuldades enfrentadas no cotidiano 

dos entes federativos. Por exemplo, ao afirmar que a interpretação de normas sobre gestão 

pública deve considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das 

políticas públicas sob sua responsabilidade, inclusive para efeitos de sanções.  

Quando a seara administrativa, controladora ou judicial formular nova interpretação 

para apreciar determinada situação (chamada também de overruling), a lei impõe a 

necessidade de regulamentação da transição entre as normas, mantendo-se a segurança 

jurídica dos casos anteriores. 

A responsabilidade civil do agente público também recebeu tratamento pelo novo 

diploma legal, sendo pessoal quando verificado o erro grosseiro ou dolo na conduta, que 

abrange os atos decisórios e pareceres. Assim, o erro que não seja caracterizado dessa forma, 

não será imputado pessoalmente ao agente público. 

Uma das inovações mais debatidas da Lei nº 13.015/2018 concerne à possibilidade da 

autoridade administrativa promover consulta pública previamente à edição de atos normativos 

para manifestação de interessados devido ao duplo significado do termo “poderá”, se 

representaria uma faculdade do administrador ou uma obrigação. 

Os dispositivos sugeridos pelos autores pretendem melhorar a relação da 

Administração com seus cidadãos ao impedir a invalidação de atos administrativos por 

mudança de orientação e disciplinar os efeitos da invalidação de atos. Com isso, o processo de 

controle se torna mais justo e transparente. Apesar de subsistir o desnivelamento entre o ente 

contratante e o administrado, o conhecimento dos riscos e das informações traz segurança à 

parte contratada, o que repercute positivamente à realização do interesse público
305

. 
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Para Ricardo Marcondes Martins a regulação jurídica é atividade externa direcionada à 

seara econômica e à liberdade dos particulares enquanto atores do mercado. Como afirmado 

anteriormente, ao atuar sobre o sistema econômico, a regulação jurídica tem como finalidades 

sanar as falhas de mercado, realizar a justiça social e assegurar tanto a eficiência econômica 

como a equidade econômica
306

.  

Já a regulação administrativa que controla as relações econômicas especiais tutela não 

só a equidade e a eficiência do mercado, mas seu foco principal é a garantia dos valores que 

as tornam especiais
307

.  

Então, ao controlar os contratos firmados com entes privados para prestação do 

serviço de saúde, por exemplo, o regulador estará pretendendo concretizar o direito social nos 

moldes descritos pelo texto constitucional.  

O Estado tem a responsabilidade de elencar os valores públicos a serem concretizados 

por suas estruturas e organizações, de acordo com Carlos Ari Sundfeld e Liandro Domingos. 

O passo inicial do direito público em relação a setores como a saúde e a educação é 

primeiramente intelectual e abstrato para em seguida ser buscada a implementação dos 

valores públicos escolhidos. Considera-se que a estrutura setorial brasileira foi 

satisfatoriamente constituída, o que impulsiona a próxima etapa de efetivação dos direitos
308

.  

Considerando a atribuição à Administração Pública de mais incumbências, as formas 

de controle consequentemente foram repensadas e adequadas ao novo quadro. A maior 

frequência das contratações públicas implica o aumento das fiscalizações sobre as relações e 

também a reestruturação dos mecanismos de controle. A seguir apresentaremos as formas de 

controle presentes na Administração Pública brasileira que se aplicam também às contratações 

municipais da saúde no Município de Natal. 

 

5.2. O CONTROLE ADMINISTRATIVO 

 

A partir da noção do dever-poder da Administração Pública de fiscalizar os contratos, 

Lúcia Valle Figueiredo defende que a ênfase dada ao “dever” não é por acaso, já que “jungida 
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à concreção dos interesses públicos assinalados no ordenamento jurídico, [a Administração] 

só tem deveres a implementar” 
309

, sendo indisponíveis as suas competências. 

Miguel Seabra Fagundes afirma que o controle administrativo é um autocontrole 

exercido no seio da Administração Pública com a pretensão de corrigir os defeitos de sua 

atuação, bem como reparar os direitos ou interesses prejudicados. O controle interno pode ser 

realizado ex officio, pressupondo relação hierárquica, ou por meio do sistema de recursos 

administrativos, quando resguardará os interesses do administrado a partir de sua 

provocação
310

.  

Esta modalidade de controle envolve a fiscalização do mérito e da legalidade dos atos 

para a garantia da legitimidade e eficiência dos atos administrativos de modo que seja atingida 

sua finalidade plena
311

. No exercício do controle interno o agente controlador dispõe de maior 

liberdade de atuação, pois poderá se manifestar com relação à legalidade do ato, ao seu mérito 

e também quanto à boa administração
312

.  

Por outro lado, na verificação de conformidade promovida pelo Poder Judiciário e 

pelo Poder Legislativo, o controle normalmente ficará circunscrito ao aspecto legal do ato, já 

que estes Poderes não têm alçada para averiguar a conveniência e oportunidade das escolhas 

da Administração
313

. Isso seria uma intromissão na liberdade de atuação do administrador 

público que, dentre as opções autorizadas, pode seguir aquela que julga mais adequada ao 

caso. 

Um controle interno eficaz é proeminente em face do controle externo, na medida em 

que é desempenhado na intimidade da atividade fiscalizada pelo órgão ou entidade que 

compõe o mesmo poder, tendo maior precisão e agilidade. O fato de o ente controlador 

integrar a Administração responsável pelo órgão controlado também permite o emprego de 

mecanismos mais invasivos pelo controle interno. 

Ademais, a motivação do ato administrativo é essencial para a verificação de sua 

conformidade com a norma jurídica. Inclusive, na decisão da Administração de rescindir um 
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contrato por conveniência e oportunidade, mesmo que derive de motivo superveniente, deverá 

o ato ter sua motivação devidamente demonstrada para que seja fiscalizado pelos poderes 

competentes, além de respeitar os direitos já conquistados
314

. 

Em qualquer das modalidades de controle sobre a Administração Pública a 

independência dos agentes tem extrema importância para o alcance resultados imparciais, 

além de contribuir decisivamente para a qualidade da atividade fiscalizada.  

O controle administrativo pode ser promovido a partir de iniciativa individual (como 

na representação e na reclamação, por exemplo) ou de forma institucional. A depender do 

caso, os ideais de justiça estarão mais bem resguardados com os instrumentos de controle de 

caráter coletivo, evitando casuísmos com o surgimento de particularidades acessíveis apenas 

ao indivíduo que provocou a Administração. Contudo, quando o ato controlado não afetar a 

mais ninguém além do próprio sujeito, a iniciativa individual será justa e necessária.  

Quanto às formas de provocação do controle administrativo, mais agentes foram 

habilitados legalmente para discutir a legitimidade (ou adequação) da opção administrativa, 

bem como a interpretação da conduta estatal. Isto é, no desempenho de suas obrigações a 

Administração pode ser fiscalizada sobre o cumprimento da expectativa legal e também sobre 

a capacidade de entregar os resultados
315

. Essa noção faz parte da administração gerencial que 

segue os princípios da economicidade, da eficiência e da efetividade.  

Com isso, foram ampliados os critérios a serem aferidos pelo controlador dos atos 

administrativos. A confirmação da adequação da opção administrativa com o ordenamento 

jurídico é insuficiente, de modo que o controle segue além do princípio da legalidade. Se 

verificada irregularidade ou contrariedade do ato com a legislação, o controlador deverá 

apontar a alternativa viável naquele caso, assim como sopesar as consequências do seu 

controle.  

Portanto, há expectativa legal pela promoção de um controle consequencialista capaz 

de acompanhar os dilemas enfrentados corriqueiramente pela Administração para que sua 

atuação atenda à exigência legal e também à eficiência desejada pelo interesse público
316

. 
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A atuação do controlador deve seguir em consonância com as disponibilidades fáticas 

do gestor para evitar disparidades entre o mundo ideal do controlador e o mundo real do 

gestor. Para o efetivo controle da Administração Pública é imprescindível a consideração da 

realidade social, econômica e legislativa em que o ato foi produzido, sob pena de serem 

criadas expectativas ilusórias.
317

 O alinhamento entre controlador e as condições sócio, 

politico e econômicas é necessário para que o processo de controle seja eficiente, sem 

qualquer conotação resignação.  

Durante a fiscalização do ato administrativo podem ser encontrados vícios que 

provoquem a sua retirada do ordenamento jurídico pela própria Administração. Conforme 

lição de Hely Lopes Meirelles, a análise do ato administrativo não admite resultado parcial: 

um ato é válido ou inválido, não pode ser considerado “meio válido” ou “meio legal”. Isto é, o 

ato administrativo estará em conformidade com as regras constitucionais e legais do sistema, 

ou estará em confronto com elas
318

.  

Quando Marcos Bernardes de Mello analisa o plano de validade dos atos jurídicos 

afirma que, dependendo do ramo da ciência jurídica estudado, podem existir duas espécies de 

invalidade: a nulidade e a anulabilidade do ato. No âmbito do direito público e do direito 

administrativo as invalidades se resumiriam às nulidades
319

. 

Se a invalidade é passível de manutenção a Administração assumirá a postura ativa ou 

passiva, a depender do caso. A posição passiva é adequada quando há algum impedimento na 

ação que tornaria o ato conforme aos princípios do ordenamento. Logo, caberia à 

Administração apenas aguardar o decurso do tempo. Porém, existindo o dever de agir 

ativamente, será sua responsabilidade a produção de novo ato jurídico capaz de regularizar a 

situação do anterior
320

.  

Dentre os atos administrativos, pretende-se analisar com maior ênfase o controle 

exercido sobre os contratos da Administração Pública. A decisão entre manter ou retirar um 

contrato administrativo inválido não é discricionária do órgão controlador, sendo inadequado 
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o emprego de critérios subjetivos para justificar a escolha
321

. A princípio, o controle da 

Administração deve se pautar pela conservação dos atos jurídicos em prol da segurança 

jurídica e da legalidade, em decorrência da expectativa de legitimidade dos atos 

administrativos
322

.  

Na verdade, essa tendência é verificada tanto nos ajustes de direito público como de 

direito privado, configurando a intenção de evitar a invalidade dos atos jurídicos sempre que 

possível. O objetivo, “em suma, é o de ressaltar a necessidade prática de evitar o desperdício 

da atividade jurídica, tanto no plano do direito público como no campo do direito privado” 
323

. 

Sendo assim, ausente o dano ou a necessidade de proteção de outros valores, a 

Administração não deve anular o seu ato viciado
324

.  

Apesar da conceituação de Marcos Bernardes de Mello se referir especialmente aos 

contratos regidos pelo direito privado, a ponderação de que a análise da licitude do objeto do 

negócio jurídico vai além da pura legalidade por incluir a compatibilidade com a moralidade e 

o respeito à ordem pública
325

 serve também ao contrato administrativo. Isso porque a 

Administração Pública deve agir de acordo com os princípios do art. 37 da Constituição 

Federal, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade
326

, a publicidade e a 

eficiência.  

Além disso, é irrelevante se havia ou não a intenção de fraudar a lei, quais foram os 

meios empregados e o seu nível de perfeição
327

, pois, inicialmente, o que importa é a 

existência de conformidade (ou não) entre o ajuste administrativo e a ordem jurídica. As 

demais questões importarão na responsabilização decorrente da invalidação do ato.   

Quando verificada a falta grave ou situação superveniente irremediável, a 

Administração Pública não teria outra opção além de rescindir o contrato com o particular, na 
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perspectiva de Lúcia Valle Figueiredo. Entretanto, a rescisão deve estar bem fundamentada, 

não bastando a existência de motivos ou pressupostos de fato, pois deverá o administrador 

apontar os nexos lógicos sobre os quais embasou sua conduta
328

. 

Segundo Weida Zancaner, a Administração somente estará atuando em subsunção à lei 

quando age no sentido de convalidar os atos viciados que comportem essa opção, não 

admitindo opção discricionária. Isso porque a convalidação pretende evitar a desconstituição 

das relações jurídicas que podem ser albergadas pelo sistema normativo, desde que corrigidos 

os seus vícios
329

. O interesse público será melhor atendido com a lapidação dos atos e 

relações jurídicas passíveis de convalidação para eliminação dos vícios do que com sua 

invalidação. 

Lúcia Valle Figueiredo reparte a extinção do contrato administrativo em quatro 

categorias principais: a) cessação dos efeitos do contrato em decorrência da implementação 

do objeto ou por exaurimento do prazo; b) a extinção natural do contrato (em razão da 

extinção do seu objeto, da pessoa jurídica ou física contratada, ou por sua concordata); c) a 

extinção patológica do contrato, seja a partir de provocação do contratado ou de iniciativa da 

própria Administração; d) ou devido à provocação pela Administração, pelas Cortes de 

Contas ou Poder Judiciário
330

. 

Para esse estudo interessam principalmente as formas de extinção patológica do 

contrato e as provocadas pela Administração, pelos Tribunais de Contas ou pelo Judiciário, 

devido aos efeitos decorrentes.  

André Luiz Freire considera a legislação nacional omissa quanto à manutenção dos 

contratos administrativos inválidos, não obtendo respostas satisfatórias da Lei nº 8.666/1993 

nem do texto constitucional. Para o autor é de extrema importância evitar prejuízos ao 

contratado, admitindo, inclusive, a manutenção dos efeitos jurídicos do ato, além do próprio 

ato concreto
331

.  

Sobre o momento da convalidação do ato administrativo, parcela da doutrina
332

 nega a 

possibilidade de a Administração convalidar o ato depois de impugnado pelo administrado na 

via judicial ou administrativa. Contudo, outra corrente afirma que a impugnação 
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administrativa não deve ser óbice à convalidação, uma vez que o fato de o administrado expor 

a ilegalidade não desmerece a restauração da ordem pela Administração
333

.  

Outra situação estaria configurada no caso de impugnação judicial do ato, quando 

seria imprópria a convalidação, pois a Administração teria perdido a competência do controle 

sobre o futuro daquele ato em face do Poder Judiciário.  

Os vícios nos atos administrativos são repartidos entre aqueles que permitem ou não a 

convalidação. Em regra, os contratos administrativos inválidos por vício de formalização 

poderão ser convalidados. Da mesma forma, o vício atinente ao sujeito do contrato 

normalmente pode ser convalidado e somente diz respeito à Administração, e não à pessoa do 

contratado, pois se assim fosse o defeito deveria ser sanado na fase da licitação. O vício de 

requisito procedimental também não impedirá a convalidação, desde que a finalidade da 

licitação esteja resguardada pela opção mais vantajosa para o interesse público
334

.  

Já nas hipóteses de vício de motivo
335

, de conteúdo e de objeto, de finalidade e de 

causa, André Luiz Freire recusa a convalidação dos contratos
336

, pois não existiria via 

possível de retorno à legalidade
337

.  

Além da convalidação, os contratos administrativos também podem ser mantidos no 

ordenamento jurídico brasileiro depois de constatado um vício através do instituto da 

conversão. Enquanto a convalidação consiste em ato jurídico administrativo praticado para 

conservar as normas jurídicas de ato anterior apesar de sua ilegalidade inaugural, a conversão 

aproveita o ato administrativo com efeitos ex tunc através da sua incorporação na categoria 

legítima para que atenda aos fins planejados desde o seu princípio
338

.  
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Através da conversão é aproveitado o suporte fático do ato original para concretizar 

outro ato jurídico que será válido para a vontade das partes
339

 e, claro, de acordo com o 

ordenamento jurídico. Ou seja, inexiste novo ajuste entre as partes, mas somente são 

reaproveitados os elementos do suporte fático do ato original inválido para lhe atribuir uma 

categoria jurídica própria
340

.  

Há ainda a possibilidade de manutenção do contrato administrativo através do 

saneamento que atribui o dever de inércia à Administração para conservação dos efeitos 

jurídicos do ato, pretendendo-se a estabilização da situação jurídica decorrente do ato 

inválido
341

. Ou seja, a Administração é impedida de agir ativamente para preservar o ato ou 

mesmo para retirá-lo
342

.  

Importante notar que se o prejuízo com a invalidação do ato é superior à sua 

manutenção no ordenamento também se espera que a Administração se abstenha e mantenha a 

validade do ajuste
343

. Além disso, o interesse público deve ser resguardado mesmo que os 

responsáveis pelo vício sofram sanção disciplinar, pois a validade do contrato pode ser 

mantida independentemente da punição dos causadores do ilícito. 

Entre as formas de retirada do ato jurídico bilateral estão a invalidação, que também 

pode ser promovida pelo Judiciário, e a sustação do ato pelo Poder Legislativo ou pelo 

Tribunal de Contas. Ou seja, não há discricionariedade na invalidação do ato pela 

Administração, pois, havendo possibilidade de mantê-lo no sistema, essa opção deve ser 

eleita.  

A decisão da Administração de rescindir unilateralmente o contrato deve ser 

fundamentada e por escrito, já que no Direito Administrativo é pouco tolerado o ato tácito, 

ainda mais quando entre suas consequências estão a revogação ou anulação de ato anterior. 

Portanto, modificando-se o interesse público a ponto de justificar a rescisão do contrato 

administrativo, o novo ato deve ser motivado e terá efeitos para o futuro
344

. 

                                                 
339

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

pp. 307-308. 
340

 Ibidem, p. 311. 
341

 FREIRE, André Luiz. Manutenção e retirada dos contratos administrativos inválidos. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008. (Temas de Direito Administrativo). p. 119. 
342

 Por exemplo, se constatada a falta da manifestação do destinatário num contrato em que essa conduta se 

considera indispensável, a Administração deverá aguardar a ação do contratado para saneamento do vício 

(FREIRE, André Luiz. Manutenção e retirada dos contratos administrativos inválidos. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2008. (Temas de Direito Administrativo). p. 121). 
343

 Ibidem, p. 131. 
344

 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Extinção dos contratos administrativos. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 

71. 



110 

 

Se a invalidação do contrato administrativo se mostrar imperiosa, deve ser averiguada 

a sua produção de efeitos
345

. Caso não tenha gerado quaisquer resultados, a invalidação 

eliminará o próprio ato, isto é, as normas jurídicas introduzidas pelo contrato. Por outro lado, 

se a relação contratual proporcionou efeitos jurídicos, deve ser apurado se estes já se 

encerraram ou não para que, na medida do possível, seja resguardado o interesse público e a 

situação retorne ao status quo.  

A eficácia da revogação do negócio jurídico é mista, na visão de Marcos Bernardes de 

Mello. Aplica-se ao contrato administrativo a lição sobre a revogação ter eficácia ex tunc ou 

ex nunc, a depender da possibilidade, ou não, de “ir-se ao passado para desfazer efeitos 

produzidos, em cada situação concreta. Se o negócio jurídico já houver gerado algum efeito 

irreversível, a revogação terá eficácia apenas ex nunc” 
346

. 

Ou seja, na desconstituição da eficácia do ato jurídico deve ser levada em conta a 

natureza dos efeitos produzidos. Se impossível restaurar-se o status quo, é imposta a 

reparação por meio da indenização. O oposto ocorre quando há possibilidade material de 

deseficacização, devendo a restauração ser completa
347

.  

A princípio, Lúcia Valle Figueiredo considera que os efeitos da extinção do contrato 

administrativo por ilegalidade devem ser ex tunc, pois de atos eivados de vícios não se pode 

adquirir direitos. Mas reconhece que diante da impossibilidade de reconstituição da situação 

anterior, a invalidação terá seus efeitos ex nunc
348

.  

O raciocínio de ambos juristas de que a invalidação do contrato administrativo oscila 

entre a eficácia ex tunc ou ex nunc a depender das condições fáticas de reconstituição do statu 

quo ante assume coerência irrefutável. De toda forma, não se exclui a possibilidade de 

ressarcimento ao contratado por prejuízos eventualmente sofridos, como se dá também nos 

ajustes regidos pelo direito privado.   

Para André Luiz Freire, se a Administração decide pela necessidade de invalidação do 

contrato administrativo, o particular não deve ser prejudicado, merecendo a indenização 

correspondente aos custos que teve até aquele momento e também ao lucro que esperava 

auferir
349

. Não seria justo permitir o enriquecimento sem causa da Administração em 
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detrimento do ente contratado que ficou em posição prejudicada ao assumir a integralidade 

dos riscos. 

No mesmo sentido é a posição de Lúcia Valle Figueiredo ao atribuir à Administração a 

responsabilidade pela indenização total ao contratado, incluindo aquilo que esperava receber 

até o final da relação (incluindo os lucros cessantes), caso o contrato administrativo seja 

rescindido pelo aparecimento de interesse público prevalecente
350

.  

De fato, parece correto que o contratado privado tenha a garantia de que sua 

expectativa de ganho será concretizada, independentemente das possíveis transformações 

sobre o interesse público. Com isso, a Administração poderia exercer sua prerrogativa de 

alterar ou rescindir o ajuste unilateralmente, sem prejuízo do contratado. A obediência estrita 

ao referido procedimento evitaria celeumas administrativas e judiciais em que o contratado 

peleja para demonstrar a necessidade de indenização.  

Assim, a proteção de eventual interesse público superveniente deve orientar a conduta 

da Administração em suas relações contratuais, sem descuidar da lealdade do comportamento 

em face de seus parceiros contratuais
351

. A sujeição às modalidades de controle, portanto, é 

imperiosa.  

Além do controle exercido pela própria Administração, os contratos administrativos 

estão sujeitos à verificação de conformidade exercida pelo Poder Judiciário e também pelo 

Poder Legislativo, comentada a seguir.  

 

5.3. O CONTROLE LEGISLATIVO  

 

A essência do controle legislativo é política e pretende a fiscalização das ações 

administrativas para aferir sua legalidade e conformidade com o interesse coletivo
352

.  

O controle legislativo pode recair sobre o aspecto político ou financeiro e se revela 

mais abrangente que o controle jurisdicional quando, no exercício do controle político, o 

Legislativo analisa não só a legalidade dos atos, como também o seu mérito, em face do 
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interesse público
353

. A fiscalização pode ser efetuada tanto antecipadamente como 

posteriormente à prática dos atos pela Administração. 

Dentre as hipóteses previstas no texto constitucional, vale mencionar o controle das 

contas dos gestores públicos (que se dá independentemente do órgão em que atuam os 

servidores e consiste no denominado controle financeiro), o controle das infrações político-

administrativas do chefe do Executivo, a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito, a 

sustação de atos do Poder Executivo que exorbitam o poder regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa, a fiscalização e o controle permanente dos atos do Poder Executivo, 

incluídos os da Administração Indireta.  

O controle exercido pelo Poder Legislativo conta com o auxílio do Tribunal de Contas, 

cujas funções foram estendidas na Constituição de 1988
354

, assumindo relevância dentre as 

instituições brasileiras.  

 

5.3.1. O CONTROLE PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

 

O Tribunal de Contas é instituição criada para auxiliar o Poder Legislativo em sua 

função de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da Administração direta e indireta, possuindo correspondência nos níveis 

estadual e municipal (conforme os arts. 70 e 71 da Constituição Federal). As declarações dos 

Tribunais de Contas podem assumir formatos diversos, a depender do objeto analisado, que 

ordenarão a Administração Pública, como recomendações, instruções ou decisões.  

A partir do texto constitucional de 1967 o momento do controle exercido por esses 

Tribunais foi modificado com a extinção da modalidade do controle prévio. A discordância 

entre o gestor e o controlador quanto à legalidade dos atos administrativos poderia gerar 

prejuízos à eficiência da Administração se submetidos os atos integralmente à análise prévia 

do Tribunal. A Constituição Federal de 1988 sedimentou a importância da fiscalização 

promovida pelas Cortes de Contas ao retirar a responsabilidade de controle dos registros de 

despesas e contratos prévios e conferir funções de maior relevância para a dinâmica 

governamental
355

.  

Os Tribunais de Contas não integram qualquer dos três Poderes, sendo independentes 

e autônomos em sua atuação. A função exercida é predominantemente administrativa nos três 
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níveis federativos e lhes compete a análise da legitimidade da atividade da Administração, 

controlando os aspectos da legalidade, da racionalidade, da razoabilidade e da eficiência (ou 

economicidade) dos seus atos. Tudo isso para resguardar o interesse público.  

É fundamental que os Tribunais de Contas no cumprimento de seu papel institucional 

não pretendam se sobrepor aos gestores públicos, pois isso acarretaria o desaparecimento do 

controle externo. Nas palavras de Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, “se o 

controlador for se mesclando ao gestor, desaparece o outro olhar, desaparece a posição crítica, 

e surge no lugar a partilha do poder, a gestão colegiada” 
356

. 

Se constatado vício no ato administrativo, o Tribunal de Contas pode atuar em prol da 

invalidação do ato ou defender a sua manutenção através da convalidação, a depender dos 

interesses protegidos.  

Lúcia Valle Figueiredo interpreta a homologação do contrato pela Corte de Contas 

como limite à Administração na extinção do ajuste
357

. A partir do momento em que o ajuste é 

homologado pelo Tribunal, estaria encerrada a competência administrativa para decidir sobre 

a permanência ou não do ajuste no mundo jurídico.  

Todavia, se a Administração deve se orientar pelo interesse público, tutelando-o 

inclusive quando se modifica no decorrer do ajuste, soa incoerente a citada proibição de 

extinção do contrato administrativo após a homologação pelo Tribunal de Contas. Não se 

compreende por qual motivo esta homologação encerraria a última oportunidade para a 

Administração decidir pela extinção do contrato. Até porque a legitimidade dos atos 

administrativos e a preservação da segurança jurídica são valores existentes no Estado de 

Direito previamente à atuação deste Tribunal em cada caso concreto.  

Ainda deve ser ponderada a hipótese de ser constatado vício no contrato 

posteriormente à homologação, uma vez que apesar da qualidade técnica da atuação da Corte, 

esta não está acima de qualquer falha. 

A resposta da administrativista é de que a decisão do Tribunal de Contas é ato 

homologatório e, por isso, totalmente vinculado. Então, diante de ato posterior emanado pelo 

Tribunal, não poderia a Administração rever o seu ato anterior, pretendendo invalidá-lo, pois 

sua competência, quer ativa, quer controladora, teria se exaurido
358

.  
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Tema bastante polêmico é a possibilidade de o Poder Legislativo ou do Tribunal de 

Contas promoverem a sustação dos contratos inválidos. A norma constitucional que dispõe 

sobre tal competência pode ensejar mais de uma interpretação. 

A maior divergência entre André Luiz Freire e Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda 

Câmara diz respeito à possibilidade de sustação dos atos administrativos. Enquanto o primeiro 

autor entende viável a sustação ou invalidação dos atos unilaterais e bilaterais da 

Administração pelos Tribunais de Contas
359

, os outros dois negam a competência desses 

Tribunais para sustar contratos
360

. 

Não se trata de redução da importância da Corte de Contas na estrutura do Estado de 

Direito brasileiro. O que parece ter ocorrido é que os autores mencionados interpretaram as 

regras constitucionais sobre o tema de modos diversos.  

Para Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, a Constituição atribuiu 

expressamente a competência de sustação de contratos somente ao Congresso Nacional. Por 

sua vez, o poder geral de cautela seria atributo conferido constitucional e legalmente somente 

ao Judiciário, sendo indevida sua extensão a outras instituições por falta de embasamento 

legal
361

.  

Ainda que o Poder Executivo e Legislativo não efetivem as medidas para sustar um 

contrato após sua declaração de invalidade, a competência para o ato não se transferiria para o 

Tribunal de Contas. Esse seria um exemplo de interpretação extensiva imprópria da 

Constituição. Desse modo, concluem Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara que a 

prerrogativa de sustar contratos extrajudicialmente pertence exclusivamente ao Legislativo 

(por determinação constitucional) e mesmo diante da sua omissão, o Tribunal de Contas não 

poderá assumir essa função. 

Então, discute-se se há possibilidade ou não desses Tribunais sustarem os contratos 

inválidos por decisão própria. Para André Luiz Freire é papel da Corte de Contas a decisão 

sobre a invalidação do contrato, e não do Legislativo, que não poderá formular juízo político 

sobre a escolha
362

. A atitude diversa do Legislativo afrontaria os princípios do devido 
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processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, a sustação do contrato seria 

promovida pelo Legislativo desde que o Tribunal de Contas tenha declarado sua invalidade
363

.  

Dessa forma, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara entendendo que o 

Tribunal de Contas é incompetente para sustar ou invalidar contratos administrativos, 

enxergam as competências do Legislativo e do Tribunal de Contas de forma mais restrita. A 

relevância constitucional do controle externo da Administração é destacada pelos 

administrativistas, mas seus limites estão longe de serem considerados ilimitados. 

Na perspectiva de Luiz Roberto Barroso o Tribunal de Contas tem competência para 

sustar os atos administrativos em sentido estrito (ou unilaterais), mas não para invalidá-los. 

Caso o ato administrativo defeituoso envolva direitos subjetivos de terceiros, o Tribunal teria 

o dever de chamar os interessados para integrar o processo de sustação para defenderem seus 

interesses. Se a situação envolver contrato administrativo, Barroso é enfático na afirmação de 

incompetência do Tribunal de Contas para sustar o ato, com base na interpretação conferida 

ao art. 71, §1º, da Constituição Federal
364

.  

Por sua vez, Lúcia Valle Figueiredo elenca a sustação do contrato administrativo entre 

as deliberações disponíveis ao Tribunal de Contas, apesar de essa determinação não ser 

autoexecutável. Ou seja, caso o Legislativo seja omisso quanto às providências necessárias 

para sustar o contrato, a Corte poderia deliberar pela sustação e tomar as medidas judiciais 

cabíveis para concretizar sua decisão
365

. 

A restrição colocada pelos autores citados à invalidação do contrato administrativo 

pelo Tribunal de Contas pretende resguardar os interesses dos terceiros contratados. O ato 

administrativo negocial não estaria alheio ao controle externo, entretanto, as medidas mais 

extremas (como a sustação ou invalidação do ato) somente poderiam ser tomadas pelo 

Legislativo ou pelo Judiciário, caso devidamente provocado.  
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A divergência é patente na doutrina sobre o tema, restando indefinida a questão se a 

proibição da invalidação do contrato administrativo pelo Tribunal de Contas constituiria 

cerceamento indevido de suas competências, prejudicando o interesse público. 

Para que a resposta à polêmica mantenha conformidade com o texto constitucional, 

parece mais ponderada a posição de Lúcia Valle Figueiredo. Logo, deve ser autorizado que o 

Tribunal de Contas decida pela necessidade de sustação ou invalidação do contrato 

administrativo para a proteção do interesse púbico. Todavia, o seu posicionamento deverá ser 

efetivado pelo órgão responsável do Legislativo ou pelo Judiciário.  

Com isso não se pretende diminuir a importância do Tribunal de Contas como 

instância controladora da Administração Pública, mas sim, resguardar a segurança jurídica 

dos contratos administrativos que seria fragilizada pela inclusão de mais um ator capaz de 

interromper sua validade.  

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, foi solicitado 

pelo Ministério Público de Contas (que integra o próprio Tribunal) a realizar inspeção 

extraordinária em contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP), no 

intuito de verificar a legalidade de atos e contratos administrativos em 2007
366

. Apesar de o 

Plenário da Corte concordar e determinar o início da inspeção, esta não foi realizada por ter 

decorrido o lapso de cinco anos entre o pedido e o recebimento da decisão pelo órgão 

responsável pela execução da inspeção. 

Com isso, seria ineficaz a realização da inspeção pelo decurso do tempo entre a 

ocorrência dos fatos e sua fiscalização. Então, o Conselheiro Relator decidiu que os 

documentos daquela demanda deveriam ser apensados a um novo processo, mais recente, que 

pretende a inspeção dos contratos celebrados entre a SESAP e a Cooperativa dos Médicos 

Anestesiologistas do RN (COOPANEST-RN), além dos demais contratos firmados com 

outras empresas prestadoras de serviços de saúde
367

. 

Percebe-se a importância da atuação da Corte de Contas para a fiscalização dos ajustes 

da Administração, inclusive sobre os contratos formulados na área da saúde, sendo 

prejudicado o interesse público quando as competências não são desempenhadas com 

eficiência. 

 

5.4. O CONTROLE JUDICIAL 
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O Poder Judiciário pode ser chamado a resolver conflitos decorrentes de atos 

administrativos, configurando o chamado controle jurisdicional da Administração Pública. 

Seabra Fagundes em clássica obra sobre o tema afirma a finalidade essencial do controle 

jurisdicional: a proteção do indivíduo em face da Administração Pública
368

.  

Apesar de reconhecer a possibilidade da divisão deste controle entre a jurisdição 

contenciosa e a jurisdição especial, ele explica que o ordenamento jurídico brasileiro adotou 

apenas a jurisdição contenciosa ordinária
369

. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal 

confirma essa opção ao proibir que a lei exclua da apreciação judicial lesão ou ameaça a 

direito.  

Entretanto, apresenta duas exceções constitucionais ao monopólio jurisdicional do 

Poder Judiciário, que seriam o julgamento dos crimes de responsabilidade do Presidente da 

República (entre outras autoridades) pelo Senado Federal e o julgamento pelo Tribunal de 

Contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta (art. 52, I e II, e art. 71, II da CF/1988, respectivamente). O 

administrativista atribui pequena representatividade a tais situações em face do enorme vulto 

do contencioso confiado ao Poder Judiciário, de modo a não desmerecer a regra da unicidade 

do controle jurisdicional brasileiro
370

.  

Quanto à extensão do controle do Poder Judiciário sobre o ato administrativo, a 

doutrina evoluiu para possibilitar o exame do ato discricionário, desde que respeitasse o 

mérito das decisões discricionárias
371

. De acordo com Seabra Fagundes, o mérito do ato 

administrativo veicula interesses e não direitos, sendo resumido por muitos autores no 

binômio oportunidade e conveniência, cuja atribuição é exclusiva do Poder Executivo
372

.  

Por sua vez, Hely Lopes Meirelles limita o controle do Judiciário à legalidade e à 

legitimidade do ato, sob todos os seus aspectos
373

, visualizando maior abrangência no controle 

parlamentar cujo parâmetro é o interesse da coletividade, e não do administrado diretamente 

afetado pelo ato.  
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O Poder Judiciário dispõe de campo de atuação suficiente para analisar os elementos 

do ato administrativo de forma ampla, parecendo desnecessário atribuir o controle de mais um 

aspecto do ato, como seria o mérito do ato discricionário. O que se está sugerindo é que o 

Judiciário não deveria abarcar mais uma competência em face da Administração, pois suas 

atuais incumbências de controle já impõem intensa atuação dos Tribunais brasileiros. A 

melhor opção é deixar a discricionariedade sob a responsabilidade dos gestores públicos com 

a possibilidade de controle administrativo.  

Lúcia Valle Figueiredo cita o pensamento de Filippo Satta ao sugerir a seguinte 

diferença essencial entre o controle judicial e o controle administrativo: “o juiz se moverá 

dentro dos limites da lide proposta, enquanto que o administrador pode ir, com mais 

liberdade, em busca dos fatos” 
374

.  

O alargamento das atribuições do controle jurisdicional ao invés de proteger o 

administrado poderia, na verdade, causar a ineficiência do seu exercício.  

Marcos Bernardes de Mello lembra que se a própria Administração não desfaz seu ato 

eivado de nulidade, ou se eles afetam direitos de terceiros, a desconstituição pode exigir a 

participação do Poder Judiciário para que seja resguardado o interesse público em face dos 

atos nulos
375

.  

Para assegurar os direitos subjetivos dos indivíduos o controle jurisdicional pode ser 

efetivado sobre o ato ou fato administrativo, a depender se o direito em questão exige 

abstenção ou postura ativa da Administração. Se prejudicado um direito subjetivo do 

administrado, a apreciação jurisdicional somente será provocada pelo indivíduo atingido, 

podendo buscar tanto a reparação do dano como a prática da prestação devida
376

.  

Seabra Fagundes enxerga a pertinência da regra da impenhorabilidade dos bens 

públicos para a manutenção da ordem política que poderia ser gravemente afetada se os 

critérios administrativos de conveniência e oportunidade fossem suplantados pelo juízo 

puramente jurídico, sujeitando o Erário a execuções ilimitadas até o ponto extremo em que as 

atividades administrativas seriam paralisadas pela falta de recursos financeiros. O referido 

impedimento de execução forçada é compreensível no âmbito do direito à saúde que poderia 

ter sua efetivação perturbada pela intromissão judicial nas escolhas dos gestores públicos.  
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Entretanto, casos excepcionais justificam a execução forçada mesmo em face da 

Administração Pública quando a satisfação do direito subjetivo individual não prejudicará a 

vida econômica do Poder Público
377

.  

Especificamente sobre o controle jurisdicional exercido na saúde pública, Roberto 

Dias comenta o movimento pendular da jurisprudência brasileira. Incialmente as políticas 

públicas não sofriam interferência pelos órgãos judiciários. Porém, a partir do momento em 

que os juristas se deram conta de que a Constituição garantia muito mais do que os 

legisladores estavam sendo capazes de regulamentar e os gestores de executar, as decisões 

judiciais ganharam caráter concretizador de direitos sociais. A tendência mais recente parece 

ser o retorno do pêndulo a um comportamento menos ativista e mais central que pretende 

resistir aos extremos, de um lado, da ineficácia dos direitos sociais e, de outro, da garantia 

pela atuação do judiciário como se eles fossem direitos individuais ordinários
378

.  

Roberto Dias afirma que os “juristas têm pensado de forma recorrente na fixação de 

parâmetros para atuação do Poder Judiciário no caso de ações voltadas a exigir a realização 

dos direitos sociais”, como, por exemplo, através da priorização de ações coletivas.  

Apesar da vasta discussão doutrinária sobre a pertinência do controle judiciário sobre 

as políticas públicas e suas tentadoras nuances, no momento será priorizada a análise do 

controle sobre os contratos administrativos, reservando aquela discussão para outro 

momento
379

.   

Dentre os meios disponíveis aos administrados para reagir em face de ato ou omissão 

da Administração Pública, há a ação popular, instrumento que permite a invalidação ou 

modificação do ato por ser ilegítimo e lesar o patrimônio público. Logo, a ação popular 

resguarda a coletividade.  
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Hely Lopes Meirelles considera ilegítimo todo ato administrativo ilegal ou desviado 

de sua finalidade pública, podendo ser de forma ou de substância, de incompetência ou de 

objeto, de motivo ou de finalidade. Ou seja, no âmbito da ação popular, o doutrinador entende 

como ilegítimo tudo o que ofende a legalidade da Administração
380

.  

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui diversos julgados que exemplificam o 

controle de contratos administrativos com objetos correlatos ao direito à saúde. Por exemplo, 

no REsp nº 1.347.128/RJ o recorrente buscava receber da União correção monetária sobre os 

valores auferidos a título de contraprestação pelo serviço hospitalar prestado, vinculado ao 

Sistema Único de Saúde, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Entretanto, foi mantido o entendimento do Tribunal de origem no sentido da impossibilidade 

do pagamento devido à inexistência de cláusula contratual expressa acerca do índice de 

reajuste a ser aplicado no contrato, bem como pela ausência de comprovação da existência do 

alegado desequilíbrio econômico financeiro do contrato
381

. 

Já no RESp 480.387/SP foram julgadas as condutas de gestores públicos que deixaram 

de seguir os requisitos da Lei nº 8.666/1993 que disciplina as contratações públicas. Na 

situação analisada os administradores decidiram alienar remédios ao Município vizinho que 

vivia estado de calamidade. Em sua decisão, o STJ afastou a acusação de improbidade, apesar 

da alienação efetuada sem prévia autorização legal, pois ausentes o enriquecimento ilícito dos 

agentes municipais e a lesividade ao Erário. Embora o ajuste administrativo não tenha sido o 

objeto principal do julgamento, as suas características foram analisadas pela Corte para 

fundamentar a decisão sobre a suposta improbidade dos agentes públicos
382

.  

No RESp nº 769.878/MG a Administração Pública foi impedida de contratar com 

empresa para o fornecimento de equipamentos de raio x que não possuía autorização da 

Anvisa para funcionamento. Com base na obrigatória observância do princípio da legalidade 

pelos contratos administrativos, o STJ declarou a impossibilidade do ajuste, sob pena de ser 

declarado nulo
383

.  

Por último, vale mencionar a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público para 

a defesa do patrimônio público e social, visando verificar a situação do SUS e sua 
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operacionalização. Considerando a admissão da demanda pelo STJ, percebe-se que a Corte 

provavelmente estaria aberta a novas ações coletivas concernentes ao tema da saúde 

pública
384

. 

Percebe-se a postura dos tribunais de adentrar nas situações concretas para assegurar a 

prestação dos serviços de saúde, sejam eles custeados pelas prestadoras ou pelo Sistema 

Único de Saúde.  

Considerando as interações entre os três atores: estabelecimentos hospitalares 

privados, planos de saúde e o SUS, é provável que novos dilemas sejam levados aos tribunais 

pátrios pelos indivíduos para que seja resguardado o direito à saúde acima dos ajustes 

convencionados entre eles.  

 

5.5. O CONTROLE SOCIAL 

  

O controle social exercido sobre a Administração Pública poderia ter sido incluído 

como uma vertente do controle administrativo praticado no interior do Poder Público, mas 

essa opção não estaria de acordo com as especificidades de tal forma de controle. De fato, as 

previsões legais do controle social não o subordinam ao controle administrativo nem o 

colocam numa posição de dependência do Executivo. 

Na verdade, o controle social surge no ordenamento jurídico brasileiro como uma 

modalidade adicional de verificação de conformidade dos atos da Administração Pública, 

dispondo de autonomia decisória. 

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O 

Conselho de Saúde deve ser constituído em cada esfera do governo em caráter permanente e 

deliberativo, constituindo-se por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. O art. 1º, §4º da referida lei afirma que a representação dos 

usuários do SUS nos Conselhos de Saúde será paritária em relação aos demais segmentos com 

a intenção de fortalecer os representantes e torná-los protagonistas na tomada de decisão nas 

questões de saúde
385

.  
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) assegura a transparência da gestão 

fiscal e elenca os instrumentos para a sua realização, incentivando a participação popular nas 

audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 

diretrizes orçamentárias e orçamentos
386

. Além disso, dispõe em seu art. 67, III, que a gestão 

fiscal será acompanhada e avaliada pelo conselho de gestão fiscal, constituído por 

representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades 

técnicas representativas da sociedade, visando, entre outros objetivos, a simplificação e 

padronização das normas, relatórios e demonstrativos para atender aos pequenos Municípios, 

bem como ao controle social.  

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) prevê no art. 3º, V, que os seus 

procedimentos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem 

ser executados em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública e com o 

desenvolvimento do controle social
387

. Com a ampliação do espaço público para discussão 

pretende-se desenvolver a cidadania e fortalecer o ambiente democrático.  

Quanto ao momento de exercício do controle social, é importante que se inicie com a 

formulação das políticas e se estenda até a produção dos bens e serviços públicos para 

assegurar o atendimento do interesse coletivo
388

.  

Com relação ao SUS, o Conselho de Saúde exerce o controle ex ante ao colaborar para 

a concepção de agendas, planos, quadros de metas e relatórios, como se dá no Plano 

Municipal de Saúde de Natal comentado em capítulo anterior
389

. Já o controle ex post é 

praticado na avaliação daquilo que foi previamente planejado e dos indicadores do setor
390

.  

Para que o Conselho de Saúde exerça plenamente suas competências faz-se necessária 

a preparação dos conselheiros para que se tornem aptos a lidar com as complexidades da 

gestão do sistema de saúde e possam atender aos anseios da população em conformidade com 
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as diretrizes constitucionais
391

. Essa capacitação pode ser ampliada com o estímulo à 

participação em cursos, por exemplo, como se dá na aquisição de novos conhecimentos em 

geral, bem como a partir do compartilhamento de experiências de outros entes controladores, 

como o Tribunal de Contas. Logo, é preciso elevar o grau de aderência entre a realidade e a 

norma
392

. 

Conclui-se que o controle social está em processo de sedimentação e a perspectiva, de 

acordo as legislações que dispõem sobre o tema, é que se fortaleça como uma nova instância 

para fiscalização dos atos da Administração Pública.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O controle sobre a Administração Pública não precisa ter sua necessidade e 

importância repetidamente justificadas, pois já ocupa papel central na estrutura administrativa 

brasileira. Entretanto, é válida a modernização dos conceitos e da forma de exercício dos 

controles para que se mantenham bem concatenados com a conjuntura institucional e a 

realidade socioeconômica.  

A administração financeira e orçamentária é atividade que repercute diretamente sobre 

o erário e, por isso, atrai controle mais rigoroso. As contratações públicas são exemplos de 

atos do Poder Público que demandam o controle sobreposto das três modalidades, o controle 

interno (pela própria Administração), pelo Poder Legislativo (com auxílio do Tribunal de 

Contas) e pelo Poder Judiciário, exatamente por envolver recursos públicos de interesse de 

toda a coletividade. Além disso, se fortalece o controle social que deve partir dos indivíduos 

no exercício de suas liberdades instrumentais.  

Ademais, considerando a relevância social do direito à saúde, é natural que os 

contratos administrativos com tal objeto sejam ainda mais fiscalizados pelos órgãos 

competentes. É exigida da sociedade a assunção de papel ativo na garantia de seus interesses. 

Percebe-se também que a complexidade é peculiar à própria atividade da saúde. O 

Sistema Único de Saúde, a ampla extensão geográfica a ser atendida e a insuficiente estrutura 

física disponível são elementos da saúde pública brasileira que devem ser levados em conta 

no estudo, mas não precisam servir de justificativa para a resignação com o cenário atual. Se 

os obstáculos justificarem a omissão das instituições brasileiras e da sociedade, o 

desenvolvimento do setor ficará prejudicado.  

As formas de controle sobre a Administração Pública devem atuar conjuntamente para 

o favorecimento da atividade controlada, pretendendo a eficiência do serviço de saúde. Na 

medida em que as decisões administrativas, as deliberações do controle e a interpretação das 

normas nacionais são produzidas de modo fragmentado pelos entes da Federação (e seus 

respectivos órgãos de controle) são criados pequenos universos permeados pelo personalismo, 

impossíveis de serem replicados para toda a população. Os princípios da Administração 

Pública da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência não 

seriam atendidos dessa forma. 
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A participação dos indivíduos contribuirá para a legitimação e eficácia das políticas 

públicas. A atuação dos agentes da própria Administração, do Poder Legislativo em conjunto 

com o Tribunal de Contas e do Judiciário deve ser endossada pela mobilização da sociedade.  

Dentre as possibilidades de participação e deliberação nas políticas de saúde, a Lei nº 

8.142/1990 prevê os Conselhos de Saúde, órgãos colegiados compostos por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que integram as secretarias 

de saúde de cada ente federativo. O objetivo deles é atuar na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde em cada instância, tratando inclusive dos aspectos 

econômicos e financeiros. Esse órgão pode oportunizar a democratização das decisões no 

âmbito do sistema público de saúde na medida em que os cidadãos desejem participar.  

Portanto, o que se sugere neste momento é a reestruturação da ideia de justiça sobre a 

saúde pelos indivíduos para que através das ferramentas disponíveis no ordenamento jurídico 

brasileiro sejam alcançados os ideais do SUS. Seria um conjunto de ações, como uma resposta 

multifatorial da sociedade, dos gestores públicos, do Legislativo e do Judiciário em prol do 

desenvolvimento do setor.  

É verdade que seriam necessárias ações concretas, como o investimento no preparo 

dos gestores para melhor aplicar os recursos, a conscientização dos juristas para empregarem 

os instrumentos legais de forma construtiva e o estímulo da sociedade para promover o 

controle da atividade. Isto é, todos precisam “comprar” o problema, reconhecer as falhas e 

ineficiências para, assim, serem tomadas as atitudes para mudança.  

Os instrumentos consensuais já fazem parte da Administração Pública e os benefícios 

dessa postura em prol da harmonia, com abandono do viés autoritário e preferência pelas vias 

democráticas são muitos. Com a participação mais intensa dos administrados na formulação 

das soluções o gestor ganha em eficiência e melhor governança enquanto os destinatários 

ganham a possibilidade de contribuir mais efetivamente, além de elevar seu poder de 

controle
393

. 

Algumas medidas positivas para a atualização de dogmas enraizados na Administração 

Pública seriam: a) a ampliação da comunicação digital entre órgãos públicos, com o 

consequente enxugamento da máquina administrativa e ganho de agilidade na troca de 

informações, reduzindo a necessidade de documentos impressos e suas implicações (como 

certidões, protocolos, etc); b) a diminuição da probabilidade de erro por informações 
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desatualizadas, pois o cadastro administrativo seria único e online; c) a preferência pela 

divulgação virtual em lugar da imprensa oficial; e d) o incremento do nível de treinamento do 

pessoal para profissionalização da atuação administrativa, de modo que os gestores 

recebessem formação para lidar com conceitos econômicos e relações contratuais, por 

exemplo
394

. 

Especificamente com relação à legislação brasileira sobre os contratos públicos, 

constata-se a ausência de tratamento específico para cada tipo de ajuste celebrado pela 

Administração, de modo que os ajustes em geral se submetem à Lei nº 8.666/1993. Ao 

contrário do que defendem alguns administrativistas de que seria necessário o detalhamento 

legal de cada ajuste, tal medida poderia tornar ainda mais complexo o panorama contratual do 

Poder Público.  

A legislação é incapaz de abarcar a imensa variedade de demandas contratuais que 

podem surgir em face da Administração. Além de tudo esse tema é passível de constante 

mutação, e melhor que assim continue, para avançar em conjunto com as expectativas da 

sociedade.  

Desse modo, a realidade contratual na área da saúde pública não se coaduna 

inteiramente com um único regime jurídico geral, previsto na Lei nº 8.666/1993, que se 

fundamentou em conceitos tradicionais da teoria do contrato administrativo. A flexibilidade 

precisa fazer parte do dia-dia da Administração, sem abandono, claro, da estrita legalidade. 

Ou seja, além de integrar o ordenamento jurídico, as práticas consensuais e negociais 

precisam ser praticadas pelos gestores, órgãos de controle, e todos aqueles que atuam para 

atendimento do interesse público na saúde
395

. 

Apesar de existirem novos formatos contratuais disponíveis à Administração Pública 

como os termos de parceria, os contratos de gestão e as parcerias público-privadas, por 

exemplo, permanece a legitimidade da lei geral sobre a matéria para favorecer o desempenho 

uniforme da Administração Pública em suas relações negociais. Mais relevante ainda é a 

conformidade com os ditames constitucionais.  

Um dos principais dogmas da contratação pública que pode ser modernizado é a 

atribuição da instabilidade à generalidade dos contratos administrativos, já que essa 

característica poderia considerar se orientar pelo objeto contratual, e não somente pelas partes 
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e interesses envolvidos. O aditamento e o reequilíbrio econômico-financeiro continuariam 

sendo mecanismos à disposição da Administração para os casos indispensáveis. Mas para isso 

não se faz imprescindível a instabilização dos vínculos em geral.  

Por fim, a publicidade deve preceder a modificação de qualquer relação contratual 

para garantir que as formas de controle possam atuar sobre a opção administrativa, 

assegurando que o interesse público permaneça resguardado pelo contrato.  

Um dos princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde é a descentralização 

político-administrativa com ênfase na atribuição dos serviços aos municípios. Na medida em 

que a gestão do sistema se aproxima de seus usuários e das condições de cada mercado, pode 

ser favorecida a adequação da oferta dos serviços a cada realidade. Nesse mesmo sentido, o 

controle sobre os contratos administrativos quando exercido no nível municipal se especializa 

e se aproxima dos principais interessados: os indivíduos
396

. 

O cidadão livre e igual age ativamente para garantir seus direitos em conformidade 

com a concepção de justiça acolhida. No Estado Democrático de Direito as instituições 

contribuirão para o desenvolvimento do indivíduo ao assegurar seus direitos básicos e 

incentivar seu papel ativo. Portanto, o direito de uma sociedade deve permanecer evoluindo 

para se manter diligente em face das novas relações que surgem a todo tempo.  
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