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RESUMO 

 

O SUS atravessa um dos períodos mais desafiantes dos seus 20 anos de 

existência, permeado por disputas políticas corporativistas e os interesses 

classistas que dificultam e impedem a sua materialização. Neste contexto 

adverso a sua institucionalização como política de saúde pública, 

preconizada pela reforma sanitária, abre-se caminho para as mais 

diversas propostas de gestão e de financiamento deste sistema. Esta 

elaboração tem como objetivo central refletir e trazer à discussão alguns 

elementos importantes sobre os ―novos modelos‖ de administração 

hospitalar pública no País, em parceria com a iniciativa privada, e as suas 

inflexões nas políticas sociais, em especial, na política de saúde. Para 

entender estas mudanças, resgatei a trajetória jurídica- formal do sistema 

público de saúde e a sua relação com o contexto político, econômico e 

social. A pesquisa realizou-se através da concepção materialista da 

realidade social, tendo como referencial teórico o materialismo dialético, 

respaldado na pesquisa qualitativa como forma de valorização dos 

aspectos subjetivos e as particularidades a ela inerentes. O estudo 

focalizou como referência empírica o Estado de Pernambuco e utiliza-se 

da pesquisa documental para a sua análise.  As fontes de dados 

fundamentais neste processo são: a revisão bibliográfica, e a análise 

documental, (legislação; portarias; documentos oficiais do Ministério da 

Saúde; sumários executivos da Comissão Intergestores Tripartite; Normas 

Operacionais Básicas, e publicações do Conselho Nacional de Saúde).  

Além de algumas publicações vinculadas pela mídia, entre o período de 

abril a setembro de 2010; pelas informações disponibilizadas no 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS); pautas do Conselho 

Estadual de Saúde de Pernambuco, e o Boletim Eletrônico do CREMEPE. 

Os resultados são apresentados em três capítulos de forma didática e 

ressalvando os aspectos considerados mais importantes desta discussão. 

Criada através da PLP 92/07, as Fundações Estatais se propõe a 

regulamentar o inciso 19 do artigo 37 da Constituição, listando nove 
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atividades nas quais poderão ser criadas as fundações: saúde (inclusive 

hospitais universitários), assistência social, cultura, esporte, ciência e 

tecnologia, meio ambiente, comunicação social, promoção do turismo 

nacional e previdência complementar do servidor público. A sua criação é 

marcada por uma conjuntura política de contra reforma do Estado 

brasileiro, caracterizado pela omissão do Estado na garantia do direito a 

saúde, transferindo a gestão, o financiamento e a responsabilidade para o 

setor privado. Justificado por um forte discurso ideologizante sob a 

necessidade de tornar a administração pública ágil, eficaz, e eficiente. 

Escamoteando as reais implicações deste processo, que é a 

remercantilização dos serviços de saúde. 

 

Palavra chave: Reforma do Estado, Sistema de saúde, parcerias público-

privadas. 
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SUMMARY 
 

The (sus) unique system of health,is going through the most challengin 

periods of it's 20 years of existence, permeating by corporatist political 

disputs and theclassist intereses that dificult and prevent it's 

materialization as public health policy, that was started by the health 

reform, it opens up many ways for the most diversity of proposals of 

management and also of funding of this system. This elaboration has in it's 

main goals reflect and bring to discussion some important elements about 

the "new models" of public hospital administration in the country, in 

partnership with the private initiative, and it's inflections on social policy, in 

special on health policy. to understand this changes, i brought back the 

formal juridical path of public health system and it's relation with the 

political context, economic and social. The research took place through the 

materialistic conception of the social reality, having as it's theorical 

reference dialecticalmaterialism,suported by the qualitative research as a 

way of valorization of the subjective aspects and the particularities 

inherent to it. The study focused as theempirical reference the state of 

Pernambuco and used the research as a document for it's analyses. The 

fundamental database in this process are: the Bibliographic revision, and 

the documentary analasys, ( legislation; ordinances; official documents of 

the ministry of health; executive table of contents of the inter managers 

commission tripartite; basic operational standards, publications of the 

health national council).beyond some publications conveyed by the 

media,between theperiods of april and september of 2010; by the 

informations avaliable on the sus departament of informatics ( DATASUS 

); state concil of health Tariff of Pernambuco, and the CREMEPE eletronic 

bulletin. the resolts are displayed in three chapters in a didactically form 

and emphasizing the most important aspects of thisdiscussion. created 

through the PLP 92/07 the state fundations are proposing to regulate the 

item 19 of the article 37 of the constitution, listing nine activities in witch 

there can be created fundations: health ( including university hospitals ), 

social assistance, culture sports, science, and tecnology, environment, 
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social communication, national turism promotion, and additional foresight 

of publicserver. it's criation is marked for a political juncture of against 

reform of the brasilian state, characterized by the state omission of health 

guarantee, transfering the management, the funding, and the 

responsability to a private sector. justifyed by a strong self speech on the 

necessity to turn the administration public, agile, and effective. pilfering the 

real implications of this process, witch is the reentry of health services. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros questionamentos e reflexões na elaboração da temática 

desta dissertação surge ainda na graduação, mais precisamente na 

disciplina obrigatória de Estágio Curricular II. Na época, desenvolvendo a 

minha prática na FUNDAÇÃO HEMOPE, tive a oportunidade de conhecer 

a política pública de saúde, através de suas legislações, como também 

pude me apropriar de conhecimentos por leituras sobre a atual conjuntura 

e realidade do SUS. Contemporâneo a este processo foi a 

regulamentação da Lei Complementar nº.126/2008/PE, que 

institucionalizou as Fundações Estatais na política pública de saúde no 

Estado de Pernambuco. Tal medida causou um desconforto enorme, 

principalmente, aos trabalhadores dos Hemocentros, por ser a política do 

sangue eminentemente pública. Avaliávamos que esta era uma estratégia 

de abrir para a iniciativa privada a administração dos Hospitais 

Hemocentros, até então 100% pública. 

 

De modo que, durante estes três últimos anos venho acompanhando esta 

discussão e analisando as reais propostas das Fundações Estatais que 

transferem para a iniciativa privada a administração dos hospitais 

públicos. Aprovada na Assembléia Legislativa do Estado, durante o 

primeiro mandato do governador Eduardo Campos, a Lei Complementar 

nº 126, de 29 de agosto de 2008, a Lei tal como havia sido projetada não 

conseguiu se materializar. Os movimentos de trabalhadores, usuários do 

sistema, aliados ao conselho gestor de saúde no Estado de Pernambuco 

entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que até o 

momento encontra-se sob judice, e legalmente impedem o avanço deste 

Projeto.  
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A proposta de criação das Fundações Estatais não teve repercussões na 

rede SUS em funcionamento. A idéia de uma administração hibrida, com 

caráter de direito privado, que respeitasse as derrogações do direito 

público teria como alvo, apenas os novos hospitais criados durante a sua 

gestão SUS sendo eles os Hospitais Miguel Arraes (Paulista), Dom Helder 

Câmara (no município de Cabo de Santo Agostinho) e o Metropolitano 

Oeste, Pelópidas Silveira, na BR-232, no Curado (Recife), além de mais 

11 Unidades de Pronto Atendimento, as chamadas UPAs. 

 

 

Na tentativa de analisar a totalidade deste processo, comecei a avaliar o 

SUS desde a sua origem em 1988, na Constituição Federal, refletindo o 

processo contraditório, paralelo e imbricado de construção e de 

desconstrução do SUS. Fez-se necessário então resgatar no primeiro 

capítulo deste trabalho as leis básicas do sistema, a lei n.8.080 e a 8.142 

ambas de 1993, assim como as NOBs de 1991, 1992, 1993. Neste ponto 

merece uma atenção especial a analise da reforma que ocorria 

paralelamente no seio da administração pública no ano de 1995, 

elaborada pelo então Ministro Bresser Pereira que propôs a mudança de 

paradigma, do burocrático por um de administração gerencial, 

didaticamente analisada no segundo capitulo. Em total sintonia com a 

reforma supracitada, surge a NOB 96 que seguindo os padrões e 

determinações de órgãos internacionais, a exemplo do Banco Mundial, 

Organização Mundial de Saúde e FMI, imprime à política de saúde traços 

de uma ideologia neoliberal em ascensão. 

 

Como pressuposto para entender esta discussão, trago as contribuições 

do direito administrativo que iluminaram a analise e permitiram identificar 

e avaliar o que muda na política de saúde e nas regras de direito público. 

Examinando uma a uma as novas parcerias entre o Estado e a iniciativa 

privada completam-se de forma recorrente e contemporâneas, à exemplo 

das Organizações Sociais, Organizações Sociais de Interesse Público e 

por fim as Fundações Estatais. 
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A pesquisa realizou-se através da concepção materialista da realidade 

social, tendo como referencial teórico o materialismo dialético, apoiando-

se na concepção dinâmica da realidade e das relações dialéticas entre 

sujeito e o objeto, entre conhecimento e ação, entre teoria e prática. A 

pesquisa qualitativa foi utilizada como forma de valorização dos aspectos 

subjetivos e as particularidades a ela inerentes. Constitui-se de fato num 

trabalho de natureza mais explicativa, valorizando os fatores econômicos, 

políticos e sociais que determinaram a criação destas Fundações e o seu 

processo de implementação. 

 

 

 As fontes de dados que foram utilizadas são: referências bibliográficas, e 

a análise documental de documentos oficiais variados - legislação, 

portarias, documentos oficiais do Ministério da Saúde, Sumários 

Executivos da Comissão Intergestores Tripartite e publicações do 

Conselho Nacional de Saúde1. Também foram utilizadas algumas 

publicações vinculadas pela mídia, no período de abril a setembro de 

2010 e dados do DATA/SUS. Os dados foram lidos e re-lidos 

minuciosamente e foram explorados e interpretados através da analise de 

conteúdo dos documentos buscando contemplar a totalidade na 

interpretação do processo em desvendamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A lista dos documentos analisados seguem em anexo.  
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CAPITULO 1- A CONSTITUCIONALIDADE DO SUS NA 

EMERGÊNCIA DO ESTADO NEOLIBERAL. 

 

1.1 – O CONTEXTO BRASILEIRO NA DÉCADA DE 1990. 

 

A década de 90 será lembrada pelo ambiente de profundas 

transformações na conjuntura política, social, econômica e cultural da 

sociedade brasileira, sendo representativa às novas configurações no 

âmbito da produção e da reprodução social. Guiados pelo esforço de 

reanimar a economia que mais uma vez se encontrava em crise, o Estado 

Brasileiro propõe um conjunto de medidas paliativas para superá-la. 

Dentre as medidas está a proposta de desmonte do Estado de Bem Estar 

social com a adoção da ideologia Neoliberal. O que resultou num 

aprofundamento das desigualdades sociais e na sua submissão, cada vez 

maior, aos chamados organismos multilaterais (FMI, BM, OMC, BIDR, 

etc.). De acordo com BEHRING, (2002): ―Como respostas à queda das 

taxas de lucro na década de 70, os anos 80 são marcados por uma 

ofensiva revolução tecnológica na produção, pela globalização da 

economia e pelo ajuste neoliberal‖.  

 

Condicionado pelas regras impostas pelos organismos financeiros 

internacionais, o Brasil tem se guiado por uma agenda de 

desfinanciamento das políticas, serviços e programas sociais, que em 

última instância gera a remercantilização dos direitos sociais, como atalho 

para garantia de socorros financeiros e investimentos ao País. Desde 

então o Estado passou a priorizar a ordem política e econômica, deixando 

as empresas privadas livres para atuarem em áreas sociais, como 

educação, saúde, dentre outras. Além disso, o Estado brasileiro passou a 
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desregulamentar e a privatizar inúmeras atividades econômicas antes 

controladas por ele.  

 

Edificam-se os pilares da ideologia Neoliberal, através de medidas como: 

mínima participação estatal nos rumos da economia, flexibilização do 

mercado de trabalho, livre circulação de capitais internacionais e ênfase 

na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, 

adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização 

do Estado, ou seja, consistindo em estabelecer leis e regras econômicas 

mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades 

econômicas. O neoliberalismo econômico acentua a supremacia do 

mercado como mecanismo de alocação de recursos, distribuição de bens, 

serviços e rendas, remunerador dos empenhos e engenhos inclusive. 

Nesse imaginário, o mercado é matriz da riqueza, da eficiência e da 

justiça. (MORAES, 2002, pg.15) 

 

O Neoliberalismo tem uma capacidade singular de, ao mesmo tempo em 

que inspira um grande avanço na produção tecnológica acentuado com a 

microeletrônica, informática e robótica (Ianni, 1992; Piore & Sabel, 1984, 

In: Gennari, 2005, pg. 03); retrocede na gestão das relações de trabalho, 

de emprego e na gestão das políticas sociais, representando de tal modo 

um retrocesso sem precedentes para este setor. 

 

Vive-se hoje uma terceira revolução industrial acompanhada de 
profundas transformações mundiais. Assim como em etapas 
anteriores do desenvolvimento industrial, radicais mudanças 
tecnológicas envolveram uma ampla expulsão da população 
trabalhadora de seus postos de trabalho. Atualmente, 
segmentos cada vez maiores da população tornam-se, 

desnecessários (IAMAMOTO, 2007, pg.33). 
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A análise desta problemática nos permite afirmar que como consequência 

deste processo de inovação tecnológica há uma ampliação do 

desemprego, subemprego, uma desregulamentação de direitos 

trabalhistas, perda salarial e retrocesso das mobilizações sindicais e 

grevistas dos trabalhadores, tornando-se uma constante a ideia de 

flexibilização no sentido de desobediência as garantias constitucionais. 

Constata-se também, que as condições de vida e de trabalho daquela 

classe estão cada vez mais precárias e comprometidas socialmente.  

 
Na realidade brasileira, todos estes novos determinantes têm conotações 

mais graves e aprofundadas, devido à sua herança de submissão e às 

suas particularidades políticas e culturais.  É diante destes sucessivos 

acontecimentos, que se configura e (re) configura a questão social, 

agravada nos grandes centros urbanos (com a miséria, o desemprego, os 

baixos salários, a violência) e no campo (com os conflitos pela posse de 

terras, as grilagens e a miséria generalizada). 

 

Na sociedade brasileira este quadro assume conotações 
particulares e ainda mais graves, visto que ao desemprego, 
resultante das novas tecnologias, soma-se o persistente 
desemprego, estrutural, as relações de trabalho presididas pela 
violência, a luta pela terra, o trabalho noturno, as relações de 
trabalho clandestinas, o trabalho escravo, que passam a 
adquirir certa ―máscara de modernidade‖ nesse país. Em outros 
termos, uma das consequências desta ―modernidade‖ tem sido 
reforçar traços históricos persistentes da nossa formação 

social(IAMAMOTO,2007, pg. 32). 

 

Contraditoriamente, é neste contexto adverso às garantias sociais que o 

Brasil, insere a política de saúde como proteção sob a responsabilidade 

estatal e parte da Seguridade Social, tendo o seu marco legal em 1988, 

com o respaldo pioneiro da Constituição Federal. A partir daí, esta política 
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ganha, no plano legal, o status de direito social, contemplando os 

princípios e diretrizes propostas pelo Movimento de Reforma Sanitária2.  

 O texto Constitucional afirma ser: ―A saúde 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 a promoção, proteção e 

recuperação‖. (Art.196, Constituição Federal, 1988). Tal deslocamento, ao 

mesmo tempo em que constitui um ponto de apoio para a redefinição 

radical das políticas públicas, por exigir a desmercantilização da saúde, 

revela-se fonte de enormes tensionamentos e conflitos ao se confrontar 

com a realidade do acelerado processo de mercantilização da saúde 

como tendência mundial. (ELIAS, 2004, pg.44). 

 
Mais adiante, no artigo 197 da Carta Magna, os serviços e ações de 

saúde passam a ser reconhecidos pelo seu caráter de relevância pública, 

imputando ao Estado a responsabilidade pela fiscalização, 

regulamentação e controle. A contradição não tardaria, e neste mesmo 

artigo é garantido o espaço para a criação de novas formas de gerenciar 

os serviços de saúde, possibilitando que estes serviços venham a ser 

executados diretamente pelo Estado ou através de terceiros, como 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Apesar de 

contraditória, esta colocação não é fruto do acaso, ela refletirá o contexto 

histórico permeado de tensões e interesses classistas em torno da 

questão da saúde, bem como refletirá a tendência mundial de adesão à 

                                                           
2
 O Movimento de Reforma Sanitária é considerado uma grande conquista no que se refere às 

transformações no sistema de saúde. Iniciou-se em meados da década de 70 do século XX, com a 

participação de profissionais da área da saúde e parte dos intelectuais universitários que defendiam 

melhorias nesta área para a população, os quais pretendiam modificar o setor com diferentes ações 

do sistema vigente no período. Segundo Teixeira, a Reforma Sanitária refere-se: “A um processo 

de transformação da norma legal e do aparelho institucional que regulamenta e responsabiliza se 

pela proteção da saúde dos cidadãos, correspondendo a um efetivo deslocamento de poder político 

em direção às camadas populares. Este deslocamento concretiza-se na busca do direito universal à 

saúde e na criação de um sistema único de serviços sob a égide do Estado” (FLEURY, 1991). 
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política Neoliberal, como a redução das responsabilidades sociais do 

Estado. 

 

Os desafios práticos que se colocaram na efetivação das determinações 

constitucionais de 1988, estão intimamente relacionados ao contexto 

político e econômico que marcaram o seu surgimento. Nascida e gestada 

na contra corrente dos acontecimentos que marcaram o âmbito 

Internacional como o ressurgimento (EUA e Inglaterra) do ideário 

Neoliberal, o Brasil contraditoriamente, conquistava a garantia de direitos 

sociais, o acesso universal, gratuito e igualitário. Neste aspecto, a carta 

constitucional de 1988, nasce fadada ao fracasso ou no mínimo 

comprometida no seu propósito de garantia e ampliação de direitos 

sociais universais, dentre eles, a saúde. 

 

As Reformas Neoliberais têm atacado o sistema de saúde em 
seu caráter universal e público visando o seu desmonte, 
através de um processo de universalização excludente, 

mercantilização e privatização. (CORREIA, 2009, pg.01) 

 

A dinâmica política e econômica de um Estado neoliberal têm ordenado 

ao SUS a impossibilidade de sua materialização como prevê o texto 

constitucional, os instrumentos normativos3, servem para regulamentar o 

SUS e viabilizar a contrarreforma na política pública de saúde. Desde a 

Constituição de 1988 até as últimas leis complementares, referentes à 

política de saúde, sucede-se uma crescente retirada do Estado de sua 

responsabilidade de gerenciar os serviços, bem como tem deslocado o 

seu sentido original de alguns princípios e diretrizes de sustentação do 

SUS. 

                                                           
3
 Todas as NOBS( 91/93/96/01/02); Lei nº 9.637, 15 de maio  de 1998, que institui as 

Organizações Sociais, A Lei 9.790/99, que cria as OSCIP; e a PLP-92/2007, que prevê a criação 

das Fundações Estatais de direito privado. 
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Entender o paradoxo entre o SUS legal, conquistado no final 
dos anos 80 e início dos anos 90, e o SUS real (ataques ao seu 
caráter universal e público), nos remete a situar o contexto da 
crise contemporânea do capital, o papel que o Estado e a 
sociedade civil passam a assumir neste contexto, e o 
protagonismo dos organismos financeiros internacionais na 
definição das políticas estatais dos países de capitalismo 

periférico, em especial na política de saúde. (CORREIA, 
2005, pg. 01) 

 

A previsão Constitucional sobre a política de saúde pública institui a 

criação de um Sistema Único de Saúde (SUS), através de uma ação 

conjunta entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A saúde 

passa a compor o tripé da seguridade social, juntamente com a 

previdência e a assistência social, tendo o seu caráter não contributivo, 

fortalecendo teoricamente a ideia de universalidade. (art.201, da 

Constituição Federal). 

 

O SUS ―legal‖ 4, por sua vez, terá sua organização idealizada a partir das 

seguintes diretrizes: descentralização com comando único em cada 

esfera do poder (com divisão de funções entre as três esferas de 

governo); integralidade da assistência (com ações voltadas para o 

indivíduo e para a comunidade, assim como a garantia da atenção nos 

três níveis de assistência: primária, secundária e terciária); e participação 

da comunidade (através do exercício do controle social).  

 

Segue-se pautados nos seguintes princípios:  

 

Universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os 
níveis de assistência, o que presume que todas as pessoas 
têm direito a um atendimento em saúde pública, gratuita e de 
qualidade; igualdade de assistência à saúde, ou seja, todas as 
pessoas devem ter direito ao mesmo tipo de atendimento em 
saúde sem que sejam vítimas ou vitimados por qualquer tipo de 
preconceito ou privilégio; equidade na distribuição de recursos 
e nas formas de atendimento às demandas da população; e 

                                                           
4
 Expressão de autoria de Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza, em artigo publicado em 2009 

,com o titulo : O SUS necessário e o SUS possível: estratégias de gestão. Uma reflexão a partir de 

uma experiência concreta, pela revista eletrônica Ciência & Saúde Coletiva, 14(3):911-918.  
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resolutividade dos serviços que devem ser capazes de 
produzir resultados positivos para as pessoas que o 
procurarem ou quando um problema se apresentar na 

comunidade (PAIM, 2009, pg.54) 

 

Na busca de compreendermos as mudanças processadas no SUS a partir 

das parcerias celebradas, entre a administração pública e a iniciativa 

privada, nos anos de 1990, tornou-se indispensável o conhecimento de 

como esta política foi formulada, como ela foi instituída legalmente e a 

partir daí, avaliaremos as mudanças introduzidas neste processo. 

Partiremos então, das reflexões sobre os marcos legais na Constituição 

Federal de 1998 que estruturou o sistema, e progressivamente 

avaliaremos as NOB‘s 91, 92,93 e 96, por serem estes os elementos 

integrantes e reveladores do modelo de gestão, financiamento e 

execução dos serviços de saúde.  

 

Esta avaliação nos fará entender passo a passo o que muda no SUS 

proposto pela CF/1888 e o que dele se conseguiu materializar. As 

parcerias concretizadas via Organizações Sociais e Fundações Estatais 

não diferem das propostas introduzidas pelas NOB‘s, configurando, 

contextualizando e conferindo viabilidade material ao sistema. Mesmo que 

isso signifique desrespeitar as normas legais e os princípios sociais do 

sistema de saúde. 

 

1.2- CONTEXTO POLÍTICO DO GOVERNO COLLOR, E OS PRIMEIROS 

OBSTÁCULOS AO SUS. 

  

A reviravolta à constituição não tardaria. Inicia-se já no Governo Collor, 

que influenciado pelas correntes neoliberais, culpará a falência do Estado 

à crise fiscal, além da intensiva intervenção estatal na economia em 

prejuízo para as ações de caráter social. Para combater esses problemas, 

será apresentada uma proposta de reforma administrativa, previdenciária 



 

 

27 

 

e tributária, conforme os moldes do neoliberalismo, ―mesmo que 

documentos elaborados pelo Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado tentem negar a opção pelo caminho neoliberal‖ 

(SINDSPREV, 1996, pag.17).  

 

A conquista da democracia política não foi acompanhada pela 

democratização da riqueza socialmente construída, o País vivia o 

aprofundamento da pobreza, resultado principalmente do regime militar, 

que orientado por uma política econômica excludente, ampliava a largos 

passos a desigualdade social, permitindo, sobre modo, o aumento da 

população que necessitava de proteção social. O período de 1990 a 1992, 

sobre a administração do então presidente Fernando Collor, será marcado 

pela abertura econômica para o capital internacional, caráter populista, 

clientelista e assistencialista dos programas sociais. (COUTO, 2008).  

 

O Período político do Governo Collor será lembrado pela articulação de 

forças políticas e sociais, envolvendo os diversos segmentos 

populacionais, categorias profissionais, órgãos especializados do governo 

e da sociedade, entre outros atores sociais, que à dura pena, 

conseguiram regulamentar as leis orgânicas da saúde, sendo elas: a lei 

8.080 de 1990, e a lei 8.142 também do mesmo ano. A lei 8.080 

incompleta devido aos vários vetos presidenciais, torna-se carente de 

uma nova legislação. Para dirimir uma reivindicação do Movimento de 

Reforma Sanitária5 é elaborada a Lei 8.142 que garantira o controle 

social. 

 

Em 1990 resultado de um intenso movimento de luta do movimento de 

Reforma Sanitária é editada a Lei 8.080, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, a mesma possibilitará a execução e dará legalidade 

                                                           
5
 PAIM, Jairnilson Silva. Reforma Sanitária Brasileira Contribuição para a Compreensão e crítica. 

Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2008. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=IOOXOG&nautor=239923&refino=1&sid=1877913691312935248795218&k5=1EA96B18&uid=
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ao sistema. A sua proposta também teve a pretensão de ―atacar o 

problema do equilíbrio federativo nos pontos mais estrangulados pela 

anterior prática de excessivo centralismo, cujo modelo paroxístico foi o 

INAMPS, em dois pontos: o financiamento e a gestão‖ (SIMÕES, 2004, 

pg.02). Recepcionada pela Carta Magna a mesma legislará sobre as 

condições objetivas para a promoção, proteção e recuperação da saúde; 

de modo que, propõe um modelo de organização e funcionamento para a 

execução destes serviços.  

 

 A saúde passa a ser reconhecida como um direito fundamental do ser 

humano, cabendo ao Estado criar as condições indispensáveis para o seu 

pleno desenvolvimento. Um dos avanços neste instrumento jurídico é o 

novo conceito elaborado para se pensar a saúde, traduzida em seu art. 3: 

―A saúde tem fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País.‖ Há muito almejada, a 

Constituição rompe a visão hegemônica, que fragmenta a atenção e os 

cuidados à saúde, superando a visão biológizante, pensamento 

predominantes nas práticas profissionais anteriores ao movimento de 

Reforma Sanitária. 

 
A ruptura com a visão hegemônica de saúde como mera cura de doença, 

vai viabilizar a criação de uma estrutura de atenção à saúde ampla e 

complexa, que envolve vários níveis de atenção e torna possível a 

elaboração de políticas conjuntas com outras áreas sociais. O artigo 6 º, 

reconhecerá os campos necessários para atuação do SUS, de acordo 

com este novo conceito de saúde, mediados pela necessidade de 

execução de ações: 
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 De Vigilância Sanitária6; 

 De vigilância epidemiológica7; 

 De saúde do trabalhador;  

 De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

O SUS passa a integrar a administração direta (Governo nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal), a administração indireta 

(Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação 

Pública) e também, as Fundações Mantidas pelo poder público.  Admite 

ainda a participação da iniciativa privada no Sistema, mas com um 

caráter, segundo a legislação, estritamente complementar. No âmbito da 

direção única em cada ente, as responsabilidades estarão correspondidas 

de acordo com a tabela abaixo. 

QUADRO I: Caracterização dos órgãos responsáveis pela direção do 

SUS em cada ente federativo: 

 

FONTE: Elaboração própria, baseada na lei n. 8.080 de 1990. 

 

                                                           
6
 § 1º - Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.  
7
 § 2º - Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
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A Figura acima representa a divisão hierárquica das esferas de governo e 

os respectivos órgãos responsáveis pela execução da política de saúde 

no seu âmbito de atuação. Tal estrutura de organização demanda um 

processo articulado de descentralização de responsabilidades e 

regionalização dos serviços. Este modelo não impossibilita a construção 

de consórcios ou ações conjuntas entre os entes administrativos na 

execução dos serviços de saúde, ao contrário, a sua proposta é de 

fortalecer e objetivar as ações em saúde. 

 

Outra preocupação da Lei 8.080 de 1990 foi detalhar as competências e 

atribuições de cada nível do governo, contribuindo para o processo de 

organização e fortalecimento da descentralização da política de saúde. As 

atribuições são comuns tanto ao que se refere à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios; já quanto às competências terão 

algumas o caráter de exclusividade. As competências dos entes políticos 

relacionados à execução do SUS terão particularidades e especificidades 

em cada âmbito de atuação, respeitando a descentralização e valorizando 

a hierarquia do sistema, entretanto algumas medidas ou iniciativas podem 

ser executadas em parcerias entre os entes políticos (União, Estado e 

Município). 

 

De acordo com o artigo 16º, é de responsabilidade da União: normatizar, 

estabelecer e coordenar a política pública de saúde; aos Estados cabe: 

coordenar e executar de forma suplementar; e por fim aos Municípios: 

executar e gerir as ações e serviços em saúde da rede pública e privada. 

Reafirma-se o caráter complementar da saúde privada no sistema, mas 

às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão prioridade na 

venda de seus serviços. 
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Quanto ao financiamento8 do SUS, a Lei 8.080 de 1990, define que os 

recursos em dinheiro passam a ser transferidos fundo a fundo (União     

Estado     Município) de forma direta e automática, esta transação será 

executada mediante a fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

O processo de planejamento9 do sistema ocorre inverso ao financiamento, 

do Nível Local até o Nível Nacional.  Este mecanismo de repasse 

financeiro foi elaborado para ser instrumento de valorização das 

particularidades municipais, na medida em que privilegia o perfil 

epidemiológico e demográfico de cada região. Em 23 de setembro de 

1999, a lei 8.080 sofreu um acréscimo do dispositivo de Lei nº 9.836, que 

institui o subsistema de atenção à saúde indígena. 

 

 Aprovada no mesmo ano a Lei 8.142, se propõe a superar algumas 

brechas da lei anterior, objetivando garantir o exercício do controle social 

e a transparência do financiamento. Esta Lei dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros fundo a fundo. 

Instituem-se os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. A 

Conferência reúne-se a cada quatro anos, com vários segmentos sociais 

para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação da 

política de acordo com o seu nível de atuação. Elas são convocadas pelo 

poder Executivo. Quanto aos Conselhos de saúde, eles têm caráter 

permanente e poder deliberativo. São órgãos colegiados compostos, por 

                                                           
8
 É válido lembrar que o repasse de recursos financeiros está atrelado à existência de um Conselho 

Gestor da política de saúde, e da elaboração do plano Municipal. 
9
 Art.35 para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estado, Distrito Federal e 

Municípios, serão utilizadas as combinações dos seguintes critérios: 

 Perfil demográfico da região; 

 Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

 Características quanti-qualitativas da rede de saúde na área; 

 Desempenho técnico, econômico e financeiro; 

 Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais; 

 Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede; 

Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. 
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representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da 

saúde e usuários. 

 
A operacionalização das leis orgânicas do SUS (8.080 e 8.142 de 1990.) 

tem sido efetivada através das portarias, conhecidas como Normas 

Operacionais Básicas, que lhes sucederam em um processo permanente 

de adaptação, implantação e reorientação do SUS. ―A principal 

característica das normas é a definição de regras para a descentralização 

a partir da utilização de mecanismos e incentivos financeiros para a 

indução de políticas nos Estados e Municípios. Reforçando uma relação 

tutelar já institucionalizada na condução do Ministério da Saúde, 

permeando o processo decisório sobre a política de financiamento‖ 

(BAPTISTA, 2007, pg. 618). 

 

Editada em 17 de junho de 1991, pelo presidente do INAMPS, através da 

Resolução nº 273, estabeleceram os aspectos de natureza operacional, 

como também aqueles intrinsecamente necessários ao gerenciamento 

dos serviços e ações de saúde. A NOB /91 importante norma 

administrativa foi a primeira de uma série de outras que traçou o 

desenvolvimento e a implementação do ideal de proteção integrada à 

saúde no Brasil. Seu destaque está na criação do SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO HOSPITALAR (SIH/SUS) e do SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SIA/SUS) que será os mecanismos, 

doravante, de organização e operacionalização dos pagamentos dos 

serviços hospitalares e ambulatoriais. (SIMÕES, 2004, pg. 04). 

 

A mesma traz em si, a tentativa de instrumentalizar o processo de 

descentralização das ações e serviços da saúde, processo frustrado pelo 

modelo de repasse dos recursos federais por remuneração de serviços. 

Ao invés de fortalecer a autonomia dos governos locais, a iniciativa limitou 

a prestação de serviços e inibiu as possibilidades municipais. 
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Embora a NOB SUS 01/91 se apresentasse como apoio à 
descentralização e reforço do poder municipal, foram, na 
época, tecidas várias críticas com relação ao seu formato 
centralizador, relacionado aos mecanismos de transferência 
convencional (o que foi, inclusive, objeto de ação judicial), ao 
repasse condicionado à produção e à própria legitimidade da 
regulamentação do sistema através de normas e portarias que 
colidiam com as diretrizes da Lei Orgânica da Saúde. 
(LEVCOVITZ, E. et al. 2001, pg.274). 

 

O repasse financeiro se deu com a criação de um Sistema de informação 

Hospitalar (SIH/SUS) e do Sistema de informação ambulatorial (SIA/SUS) 

que serão utilizados como mecanismos norteadores na organização e 

contabilização dos pagamentos sobre os serviços hospitalares e 

ambulatoriais. Ela irá inovar também no critério para distribuição das AIH 

(autorizações de internamento hospitalar) e UCA (Unidade de Cobertura 

Ambulatorial), que antes era baseado na relação direta entre os serviços 

prestados pelos Estados e Municípios.  

Os Estados e municípios passaram a receber por produção de 
serviços de saúde, nas mesmas tabelas nacionais existentes 
para o pagamento dos prestadores privados, impondo um 
modelo de atenção à saúde voltado para a produção de 
serviços e avaliado pela quantidade de procedimentos 
executados independentemente da qualidade e dos resultados 
alcançados. Ou seja, continuou prevalecendo a estrutura de 
compra de serviços privados de saúde do INAMPS, agora 
aplicado aos gestores públicos estaduais e municipais 
(OLIVEIRA JR., 1998. p. 126). 

 

De acordo com LEVCOVITZ, 2001, os aspectos negativos dos 

mecanismos de transferência estipulados por esta NOB de 1991, para o 

modelo de assistência a saúde, são: 

O privilégio das atividades de assistência médica em 
detrimento das ações voltadas para a saúde coletiva, cujo 
financiamento sequer é previsto; A tendência de a oferta de 
assistência médica privilegiar a produção, sem considerar 
adequadamente o perfil de necessidades de saúde da 
população; O estímulo a tal oferta sem qualquer articulação 
com o controle de qualidade dos serviços prestados ou 
preocupação de evitar fraude; E por fim o predomínio da 
influência da capacidade previamente instalada na fixação dos 
tetos financeiros, favorecendo assim os estados e municípios 

em melhores condições econômicas. (pg.275). 
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Outro agravo em relação ao modelo de financiamento foi à própria lógica 

do repasse, sendo executada da União diretamente ao Município, 

impossibilitando a participação do nível Estadual no processo de repasse 

financeiro. UGÁ, 2003 (pag. 419) Afirma que a fragilidade residiu, em não 

ter implementado ―o caráter automático das transferências 

intergovernamentais, na medida em que, em vez de transferências globais 

para estados e municípios, como era esperado, o financiamento da 

atenção médica se efetivava mediante pagamento direto, por parte do 

Ministério da Saúde aos prestadores de serviços de saúde‖. Criando certa 

apatia por parte dos governos Estaduais, que passaram a ser 

desnecessário no elo entre União e Município. De modo que este 

comportamento também positivou a fragmentação do sistema, haja vista a 

ausência do nível Estadual enfraquece o processo de descentralização e 

a ordem do SUS quanto à hierarquia do sistema. 

 

A NOB 91 refletiu a imaturidade na elaboração de uma estrutura 

organizacional para o SUS, contrariando os seus principais objetivos. Ao 

invés de fortalecer o que foi preconizado pelos idealizadores da Reforma 

Sanitária, como descentralização com comando único, hierarquia entre os 

poderes, ações integradas dos entes políticos, conferindo ao sistema 

certa ―harmonia‖, a definição do financiamento impede este avanço, ao 

determinar que os recursos financeiros sejam pagos pela União 

diretamente aos Municípios. O Estado fica excluído deste processo, que 

de certo modo, desvaloriza a descentralização e põe empecilhos a 

hierarquização. A estrutura de repasse, como também o valor total do 

montante em dinheiro evidenciou as limitações financeiras advindas da 

crise econômica da qual o sistema era vítima. Se suas limitações não 

justificam, em parte esclarecem as dificuldades de materializar esta 

política.  

De acordo com Araújo, 2010: ―A NOB 91 pode ser analisada como um 

instrumento que busca conferir funcionalidade ao sistema e procurava 
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consolidar sua capacidade gerencial, à medida que colocava o plano de 

saúde e o relatório de gestão como condições necessárias ao repasse de 

recursos, com clara definição dos itens que deveriam ser contemplados. 

Fica clara a intenção de criar uma cultura de gestão que acabasse com a 

improvisação na prestação de serviços de saúde e, mais que isso, 

começasse a fazer com que os municípios internalizassem uma cultura de 

gestão por resultados‖. (pág.78). Mais adiante estas ideias serão 

nitidamente identificadas e consubstanciadas na proposta de Reforma 

Administrativa do Aparelho do Estado. 

Assim, a política implementada no governo Collor, através da 
NOB 01/91, distorceu um dos princípios fundamentais do SUS, 
ferindo o processo de descentralização que vinha sendo 

desenvolvido até então.(UGÁ, 2003, pg.419). 

 

A NOB 92, editada pela portaria Nº. 234, de 7 de fevereiro de 1992, 

representou um contínuo avanço no processo de construção, maturação e 

adaptação do SUS as condições materiais e conjunturais experimentadas 

pelo País no começo da década de 1990. A sua elaboração refletirá 

embrionariamente esta incompatibilidade entre a garantia universal do 

direito a saúde, asseverado pela Constituição, e o contexto econômico-

político de um Estado mínino. É, portanto, neste momento que os 

primeiros resquícios de uma administração gerencial preveem ver com 

antecipação o que viria mais á frente: uma gestão administrativa mais 

econômica do SUS, a idéia de eficiência e eficácia dos serviços e ações 

em saúde. Propostas consolidadas no programa de metas a serem 

pactuadas pelos entes políticos. 

 

Nesta mesma NOB são criados os relatórios de gestão que são 

documentos elaborados pelos Gestores servindo como quadro síntese do 

trabalho desenvolvido na área da saúde, devendo o mesmo contemplar: 

as analises dos recursos orçamentários e financeiros, seus investimentos 

e resultados, à execução da programação em saúde, os indicadores de 
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saúde no seu âmbito de atuação e a adequação do Termo de 

Compromisso da respectiva gestão. Esta elaboração é acompanhada e 

avaliada pelo Ministério da Saúde, através do seu sistema de auditoria e 

serve de subsidio para mapear os indicadores de saúde e dar visibilidade 

as ações em saúde. A produtividade e a busca de qualidade das ações e 

serviços em saúde também terão espaços privilegiados nesta Norma 

Operacional. A proposta é a criação de uma cartilha sobre ―Direitos dos 

Usuários do SUS‖, que sirva como instrumento de informação à 

população, bem como fundamenta a implantação de um subsistema local 

de avaliação sobre a satisfação dos usuários. 

 

Embora represente um avanço no processo de descentralização, a lógica 

do financiamento permanece. Mecanismos de incentivos à 

descentralização são estruturados através do FEM (Fator de Estímulo à 

Municipalização) e o FEGE (Fator de Estímulo à Gestão Estadual), com 

repasses financeiros aos Municípios que aderirem às determinações 

administrativas. A descentralização, entretanto, não representará 

autonomia para os Municípios, pois, o financiamento estará condicionado 

à adesão de programas elaborados a nível Federal. O Pró-saúde 

expressa esta lógica, criada pelo Ministério da saúde, o programa é 

elaborado com intuito de incentivar a regionalização da gestão do sistema 

(SIMÕES, 2004, pg.07).  

 

A crítica feita por alguns estudiosos, dentre eles MARQUES E MENDES 

(2005), UGÁ E SANTOS (2006), DAIN (2007) é que a fragmentação do 

repasse dos recursos financeiros pelo SUS gera verdadeiras ―caixinhas 

de financiamento‖. Os municípios cumprem a risca os programas 

elaborados sem a sua participação, e em troca recebem os valores 

determinados pela execução/adesão ao programa. Por não garantir 

autonomia Municipal na escolha dos programas a serem executados, já 

que o repasse de recursos está atrelado à adesão a determinado 
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programar, ou não permitir liberdade na escolha dos investimentos, está 

estrutura de repasse tem fragmentado e fragilizado a política pública de 

saúde. 

Portanto, pode-se afirmar que a descentralização per se não 
apenas é insuficiente para a concretização dos demais 
princípios do SUS, mas também que os seus avanços efetivos 
estão intimamente relacionados a outros aspectos relevantes 
para a consolidação do sistema, como: o adequado aporte de 
recursos financeiros, o fortalecimento da capacidade gestora 
nos três níveis de governo, e a permeabilidade das instituições 

do setor saúde aos valores democráticos. (LEVCOVITZ, et 
al.,2001,pg.272) 

 

Afora as questões que envolvem diretamente a materialização e 

implementação do SUS, o País passava por um momento delicado, com a 

mudança da base política, repercutindo também na execução do SUS. 

Depois de dois anos à frente da presidência da república, acusado de 

envolvimento em esquemas de corrupção e sem base política de apoio, 

Collor deixa o cargo, através do processo de impeachment. Para concluir 

o restante de seu mandato de quatro anos, assume o vice-presidente 

Itamar Franco, que dará continuidade a política iniciada por Collor de 

Melo. 

 

1.3- A INFLUÊNCIA DAS RELAÇÕES POLÍTICA E ECONÔMICAS NO 

PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. 

 
Herdado do governo anterior, o País se encontrava em uma profunda 

recessão, com índices crescentes de inflação e altas taxas de 

desemprego. Cenário este que justificou a impossibilidade do novo 

governo priorizar outras áreas, que não fosse o projeto econômico 

neoliberal, de contenção de déficit público e de controle da inflação. Na 

tentativa de atingir tais objetivos projeta-se na esfera econômica, o Plano 

real coordenado pelo então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique 
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Cardoso, que tinha no seu rol de metas, assim como afirma Reis e Prates 

(1999): 

 
Estabilidade de preços, incorporando alternativas de 
crescimento do mercado, bem como investimentos e avanços 
tecnológicos setorizados; Modernização com redefinição da 
estrutura produtiva nacional, tendo como referência as novas 
tecnologias disponíveis no mercado internacional; Integração 
econômica no mercado Internacional; e Desregulamentação do 
setor produtivo público, redefinindo seu papel como 
administrador de políticas macroeconômicas e de produção de 
bens sociais e de políticas sociais compensatórias. (1999, 
pag.49). 

 

Os trabalhos iniciam-se com a elaboração do projeto que previa a 

instituição da Unidade Real de Valor (URV), que serviria de transição para 

a implementação da nova moeda: O Real. A proposta ainda estabelece 

regras de conversão e uso de valores monetários, introduzindo a 

desindexação da economia. Os resultados propostos pelo plano lograram 

relativo êxito, pois a estabilidade econômica não foi definitiva. As 

consequências foram sentidas através de um duro processo de ajuste 

fiscal, cortes substanciais em investimentos sociais e rigorosa disciplina 

fiscal, tudo para manter o aparente sucesso do plano. Como avalia Elias, 

2004: O ajuste fiscal do Estado resultou num violento “desfinanciamento” 

das políticas sociais e particularmente das de saúde. (pg.44). 

 

Todo este arsenal de estratégias utilizadas para obter êxito no plano 

econômico asseverou consequências desastrosas no plano social. As 

políticas sociais foram comprometidas pelos ajustes fiscais e pela falta de 

financiamento, tornando-as focalizadas, seletivas e fragmentadas. Houve 

um retrocesso nas garantias constitucionais no tocante aos direitos 

sociais, que a todo o momento foi surpreendido pela ideia da 

flexibilização. “A focalização é uma inovação diretamente associada à 

agenda do ajuste” (COSTA, 2009, pg. 693). 
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Segundo Fagnani, 2005: Em termos sucintos, o plano real, atrelava a 

estabilidade de preços à abertura comercial, sobrevalorização cambial e 

atração de recursos externos. A abertura econômica tinha como meta 

expandir as importações e assim conter a alta dos preços, pela maior 

concorrência interna. Entretanto, foi implementada de forma 

indiscriminada e compulsória, desorganizando e desnacionalizando 

segmentos econômicos importantes do parque industrial brasileiro. Na 

ausência de uma política industrial, sem seletividade e gradualismo, 

expôs a indústria nacional a uma competição desigual e selvagem em 

termos tecnológicos e de financiamento. 

 

Ainda segundo o autor, a sobrevalorização do real por um período tão 

longo provocou gravíssimas consequências para as contas externas do 

país, ampliando a vulnerabilidade da economia. Houve brutal aumento 

das importações e queda das exportações. A balança comercial e a conta 

dos serviços acumularam sucessivos saldos negativos, sobretudo pelo 

incremento dos juros pagos aos credores e das remessas de lucros aos 

investidores estrangeiros. A estagnação da economia foi outra face desta 

desastrosa política econômica. Os juros altos frearam a economia, que 

apresentou trajetória medíocre de crescimento do PIB e do PIB per capita, 

como será analisado mais adiante durante o governo de FHC. 

 
Durante o efêmero, em termo temporal, Governo Itamar Franco as 

inovações e decisões políticas iniciadas neste governo tiveram 

repercussões duradouras, servindo o seu mandato de ponte de interseção 

entre as ―velhas‖ decisões políticas e a criação de elementos base para 

as transformações futuras. Dito isto, cito os exemplos do plano real na 

política econômica; No plano social, a aprovação da Lei Orgânica da 

Assistência Social, superando o veto do governo anterior, e na Política de 

Saúde introduz a municipalização10 do SUS, além da NOB/93 que 

                                                           
10

 Tema da IX Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu no dia 14 de agosto de 
1992, na Capital Federal. 
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―estabeleceu parâmetros de ordenamento administrativo na forma de 

níveis de gestão estadual e municipal, e reforçou a pactuação através das 

comissões intergestores‖ (RIBEIRO, 1997, pag. 90). Afora isso, a NOB 93 

trouxe algumas contribuições e propostas para a área do planejamento, 

do financiamento e por extensão, para a gestão da política pública de 

saúde. 

 

Neste período inicia-se na saúde um processo de municipalização 

crescente que dividiu opiniões, que ao mesmo tempo em que representou 

avanço na política de saúde, de acordo com segmentos do Movimento 

Reformista, foi identificado por muitos militantes políticos da saúde e pela 

corrente mais critica, como a transferência de responsabilidade da União 

para o Município, numa clara tentativa de se abster de suas 

responsabilidades. Portanto, esta municipalização foi duramente criticada.    

Ademais, respeitando ―a centralidade do ajuste econômico que deslocou 

ainda mais a política social para a periferia da estratégia global do 

Governo‖ (FAGNANI, 2005, pag. 408) os programas e as políticas sociais 

mantinham-se quase intocadas e reproduzindo as características do 

governo anterior: fragmentação, seletividade e medidas compensatórias 

para superar os reflexos da questão social em latência. O caminho 

econômico trilhado aprofunda as do governo anterior, com o fomento à 

privatização, manutenção forçada dos níveis de inflação e ajuste 

econômico e por extensão o empobrecimento da população. Garantindo 

assim, as condições objetivas de amadurecimento e manutenção 

necessários que o momento político e econômico exigia, para que se 

fizesse avançar e solidificar a política neoliberal no País.   

 

Para driblar tal situação social de miséria da população e ―ausência‖ do 

Estado nas políticas sociais, em 1993 é lançada a campanha contra a 

fome no País de autoria do sociólogo Herbert de Souza. A campanha 

contou com o apoio indispensável da Sociedade Civil, que contribuiu com 

o financiamento, o gerenciamento e a execução do programa. A ideia de 
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amenizar as desigualdades sociais brasileiras intrínsecas ao plano é 

desvirtuada politicamente, dando lugar ao clientelismo político e 

fortalecendo caráter assistencialista das políticas sociais. O resultado não 

poderia ser outro, senão o fracasso. 

 

Avançando na discussão deste momento histórico importantíssimo da 

política de saúde, vem a Norma Operacional Básica nº. 01/93 (NOB 

01/93), aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde e publicada em 20 de 

maio de 1993, através da Portaria do Ministério da Saúde nº. 545 

(BRASIL, 1996). Sendo em muitos aspectos considerada divisor de águas 

no plano do desenvolvimento da política sanitária brasileira desde a 

CF/88. Primordialmente por ter sido concebida em um amplo debate 

nascido na IX Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, de 9 a 14 de 

agosto de 1992. (SIMÕES, 2004, pg.07). 

 

A NOB/93 estabeleceu um processo flexível, gradual e negociado, para 

assegurar viabilidade política à execução das mudanças necessárias, 

criando diferentes modelos de habilitação para os municípios, respeitando 

suas condições técnicas e – operacionais (Carvalho, 2001, pg.02). De 

modo que, instituíram tipos de gestões que determinaria a questão do 

financiamento. Ou seja, institui-se Fator de Apoio ao Município (FAM) 

caracterizando-se como um repasse de recursos de custeio aos 

municípios enquadrados nas condições de gestão incipiente, parcial e 

semiplena. Com isso, deixam de existir o Fator de Estímulo à 

Municipalização - FEM e o Fator de Estimulo à Gestão Estadual - FEGE 

previstos na Portaria n° 234/92 (NOB-SUS/1992). 

 

A institucionalização no PAB é relevante pela tentativa de 
romper com a lógica de ―pós-pagamento‖ vinculada à 
produção, tornando-se uma modalidade de ―pré-         
pagamento‖ para a remuneração dos serviços de atenção 
básica e representando, portanto, uma verdadeira ―inovação‖ 
para o modelo de financiamento federal na saúde. Mesmo que, 
com a vigência do mecanismo de transferência ―fundo a fundo‖ 
não tenha conseguido romper totalmente com esta lógica, que 
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continua a ser utilizado como base para o cálculo dos recursos 
transferidos; e como forma de monitoramento de sua utilização 
no custeio do conjunto de serviços de saúde dos municípios. 
(LEVCOVITZ, E. et al. 2001,pg.276). 

 

De acordo com as possibilidades de gestão, o município se compromete 

em assumir imediata ou progressivamente, baseado nas suas condições 

técnico-operacionais, em cronograma negociado com as comissões 

Bipartite (outra inovação da NOB/ 93), os seguintes modelos de gestão 

baseados em informações de CARVALHO, 2001: 

A Gestão Incipiente: a responsabilidade sobre a contratação e 
autorização do cadastramento de prestadores, programar e 
autorizar internações hospitalares e procedimentos 
ambulatoriais, controlar e avaliar os serviços públicos e 
privados; além de controlar e avaliar os serviços ambulatoriais 
e hospitalares, tanto de caráter público como de caráter 
privado; incorporar à rede de serviços ações básicas de saúde, 
nutrição, educação, vigilância epidemiológica e sanitária. A 
Gestão Parcial: caberia ao município assumir na íntegra as 
responsabilidades previstas na condição anterior. O que lhe 
permitia o recebimento, mensalmente, além dos recursos 
provenientes da fatura de seus serviços e dos recursos do 
FAM, recursos financeiros correspondentes à diferença entre 
um teto estabelecido para o custeio de todos os serviços de 
saúde realizados no município e o gasto efetivamente 

realizado. (pag. 53). 

 
Além das atribuições acima analisadas para o Município aderir a Gestão 

Semiplena era necessário ainda: 

 

Assumir de modo complementar a responsabilidade sobre: o 
planejamento, cadastramento, contratação, controle e 
pagamento de prestadores ambulatoriais e hospitalares, 
públicos e privados. Nesta modalidade o município receberia 
mensalmente um teto financeiro, estabelecido para o município 
pela CIB e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, 
através de repasse direto do Fundo Nacional de Saúde para o 
Fundo Municipal de Saúde (IDEM) 

 
 
A cada modelo de gestão pode-se constatar um distanciamento da esfera 

Federal no subsidio das ações em saúde. O município torna-se o executor 

direto dos serviços de saúde, na atenção básica esta medida é viável e 

adequada, a preocupação quanto a esta prática reside nos serviços que 
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exigem maior complexidade para a sua execução, a exemplo dos 

hospitais. Não é todo o município que tem condições de autogerenciar e 

financiar os serviços hospitalares.  

 

Neste mesmo sentido os Estados também participaram da adesão 

condicionada aos tipos de gestão, para eles foram pensadas dois tipos 

sendo eles: 

GESTÃO PARCIAL: Para obter a condição desta gestão o 
Estado deveria: assumir a responsabilidade pela programação 
integrada com seus municípios, além da gestão dos recursos 
dos investimentos próprios e dos transferidos pela esfera 
federal, respeitando a autonomia dos municípios enquadrados 
em alguma modalidade de gestão 

 Assumir o cadastramento, programação, distribuição de cotas 
ambulatoriais e hospitalares, o controle e avaliação das ações 
e serviços públicos e privados de saúde existentes na sua área 
de competência; 

 Coordenar a rede de referência estadual e gerir o sistema de 
saúde de alta complexidade, além do tratamento fora de 
domicílio, órteses e próteses e medicamentos especiais 

 Coordenar, em seu âmbito, as ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária, as ações ligadas à saúde do 
trabalhador, os hemocentros e a rede de laboratórios de saúde 
pública. Recebendo mensalmente recursos financeiros 
correspondentes à diferença entre o teto financeiro 
estabelecido e o pagamento efetuado diretamente pela esfera 
federal ás unidades hospitalares e ambulatoriais públicas e 
privadas existentes no município. 
 

 GESTÃO SEMIPLENA: Já para este modelo de gestão as 
condições postas eram: 

 Assumir o planejamento, cadastramento, contratação, controle 
e pagamento de prestadores ambulatoriais e hospitalares, 
públicos e privados;  

 Assumir o gerenciamento de toda a rede pública existente no 
município, exceto unidades hospitalares de referência sob 
gestão estadual, assume a execução e controle das ações 
básicas de saúde, nutrição e educação, de vigilância 
epidemiológica, de vigilância sanitária e de saúde do 
trabalhador no seu território. De modo, a receber mensalmente 
o total dos recursos financeiros para custeio correspondentes 
aos tetos ambulatoriais e hospitalares estabelecidos. 

 

Esta estrutura organizacional dividida em modelos e segmentada de 

acordo com valores financeiros a serem repassados, representou a 
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construção de um projeto a ser materializado pelos gestores em parceria 

com os órgãos colegiados representantes da sociedade civil, ―assim 

também como foi como representou um entendimento básico então 

pactuado pela NOB 01/93 foi o de que a descentralização deveria ser um 

processo lento e gradual, com liberdade de adesão por parte das 

unidades federadas, e que as instâncias locais de governo, 

paulatinamente, se habilitariam institucional e tecnicamente a adquirirem 

maior grau de autonomia de gestão”. (UGÁ, 2003, pg.420) 

 
A norma não cumpriu a sua função precípua de efetivar a 

descentralização do Sistema. A dificuldade foi sentida pela baixa adesão 

dos municípios ao programa de habilitação da gestão. Segundo 

OLIVEIRA, 1998: 

No ano de 1996, 63% dos municípios brasileiros estavam 
habilitados em alguma modalidade de gestão. Porém, a única 
modalidade que de fato representou a descentralização com 
autonomia para os municípios na organização do sistema de 
saúde e, ao mesmo tempo, maior responsabilidade com o 
resultado de suas ações, foi a condição de gestão semiplena. 
Nesta condição, foram habilitados apenas 3% dos municípios, 
na sua maioria de médio e grande porte, que respondiam por 
18% da população brasileira, e consumiam 24% dos recursos 

federais destinados à saúde. (IN: CARVALHO, 2001,29). 

 

Ainda soma-se com contribuições trazidas pela NOB 93, ―a acentuada 

importância na implantação de uma política de formação de recursos 

humanos na área de saúde; o efetivo funcionamento dos Conselhos de 

Saúde e Conferência de Saúde, criados pela Lei 8.142/90, e a 

implantação das Comissões Intergestores Tripartite11 (federal) e Bipartite 

                                                           
11

 No âmbito Nacional a Comissão Intergestores Tripartite – integrada paritariamente por 

representantes do Ministério da Saúde, e dos órgãos de representação do conjunto dos Secretários 

Estaduais de Saúde/CONASS e do conjunto dos Secretários Municipais de Saúde/CONASEMS, 

que tem por finalidade assistir o Ministério da Saúde na elaboração de propostas para a 

implantação e operacionalização do SUS. 
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12 (estadual) e, “last but not least‖13, o aporte de recursos para o Fundo 

Nacional de Saúde pelas três esferas de governo‖. (SIMÕES, 2004) 

 
 Em relação às Comissões Intergestora cabem algumas considerações, 

das quais é válido ressaltar. Elas foram criadas em caráter provisório para 

assessorar e subsidiar o processo de descentralização do sistema, mas 

sua atuação tem ganhado força. De órgão provisório e acessório, as 

Comissões passaram a ser indispensáveis para planejar o sistema como 

um todo, inclusive na questão do financiamento. Muitas das decisões 

passaram a ser negociadas e pactuadas nesta instância, o que tem 

representado para o Conselho perda em seu poder deliberativo. Como 

analisa CORTES, 2009: 

A institucionalização das comissões Intergestoras teve impacto 
sobre o CNS. Tanto os conselheiros quanto a literatura, 
salientam que as comissões passaram a ser os principais 
espaços institucionais de tomada de decisões sobre 
financiamento, coordenação da estrutura gestora 
descentralizada e funcionamento geral do SUS, o que afetou 
negativamente a capacidade do CNS em consolidar-se como 
um fórum central de decisão sobre a política de saúde 
nacional. (pg.1629) 

 

De modo que, este novo incremento institucional prejudica a autonomia 

do Conselho Gestor e por outro lado despolitiza os debates sobre a 

política de saúde. Para CORTES, 2009: ―O CNS transitou de um lugar 

secundário na arena política setorial‖. Representando um retrocesso para 

o controle social, haja vista que algumas decisões importantes que 

deveriam passar pelo crivo do Conselho de Saúde, estão sendo 

analisadas e encaminhadas pelas Comissões ao Conselho para apenas 

legitimá-las. Nos conselhos de saúde, como apontado, o modelo gravita 

                                                           
12

 No âmbito Estadual, temos as Comissões lntergestores Bipartite – integradas paritariamente por 

dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde e do órgão de representação dos Secretários Municipais 

de Saúde do estado. Devendo a mesma ser criada e formalizada através de portaria do Secretário 

Estadual de Saúde, sendo a instância privilegiada de negociação e decisão quanto aos aspectos 

operacionais do SUS. 
13

 Traduzindo significa “Último mais não menos”. Representa uma critica aos parcos recursos 

oriundos da esfera Federal, ou melhor, do Fundo Nacional de Saúde. 
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entre a vocalização e a pactuação política; nas comissões Intergestores, o 

processo de institucionalização dos conflitos encontra-se bastante 

adiantado .(...) Tem revelado alto grau de redução de conflitos e\ou 

pactuação política, refere-se às bipartites estaduais. (RIBEIRO, 1997, 

pg.90) 

 

Com a extinção do INAMPS, o Ministério da Saúde assume a 

responsabilidade no Nível Nacional em manter a direção da política de 

saúde. Mas nem todas as medidas representam avanço. A extinção do 

INAMPS (medida importante e desejada para fazer avançar a política de 

saúde) vem acompanhada da retirada por parte do Ministério da Fazenda 

e da Previdência de uma das mais essenciais fontes de financiamento 

federal da política de saúde, a tão necessária contribuição previdenciária. 

A perda desta fonte de financiamento acarretará dificuldades que só 

serão amenizadas com a criação de uma nova fonte alternativa de renda 

em 1997, a CPMF. 

 

Na análise de PAIM, 2007: ―Embora avançasse no sentido da 

descentralização e da participação da comunidade, pois o funcionamento 

de Conselhos de saúde era um dos requisitos para os repasses de 

recursos, a NOB 93 permaneceu ainda distante do marco legal, pois não 

valorizou a integralidade, nem investiu no redirecionamento do modelo de 

gestão. (pg.165) 

 

Toda esta engenharia administrativa explicita a dificuldade de se efetivar 

o SUS, e sua busca incessante de instrumentos e inovações estruturais 

que confiram possibilidade de materializar a política pública de saúde. A 

descentralização proposta, a princípio, tinha o intuito de contemplar as 

especificidades locais, dar respostas coerentes às demandas e conferir 

maior resolutividade as ações. Gradativamente, esta lógica dará lugar a 

um processo contínuo e sútil de transferência de responsabilidades, tanto 

na execução como, mais tarde no próprio financiamento desta política.   
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O sentido da descentralização é totalmente transfigurado, servindo para 

legitimar o profundo processo de desresponsabilização estatal que vem 

se dando. Esta foi à última NOB elaborada antes do processo de reforma 

do Estado, entretanto, já continha em si determinações dela. 

 

Podemos a partir desta analise preliminar concluirmos que a relação 

Estado Neoliberal / Sistema público de saúde é incompatível. 

Representam interesses irreconciliáveis, de um lado o Estado e os 

empresários, com necessidade de mercantilizar os serviços de saúde, em 

lado oposto os Movimentos de trabalhadores e usuários que não tem 

poder de compra para adquirir serviços privados de saúde. A necessidade 

de atender ao interesses do primeiro leva o Estado a se ausentar 

sutilmente do financiamento e administração através um desmonte 

silencioso e por dentro do SUS. As Normas Operacionais uma a uma, não 

teve outro objetivo se não, adaptar o sistema público aos limites possíveis 

de sua existência e justificar a presença da saúde privada. 
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CAPITULO 2: GOVERNO FHC NAS NOVAS 

CONFIGURAÇÕES DO CAPITALISMO 

 

2.1- CONTEXTO HISTÓRICO DE REDIMENSIONAMENTO DO ESTADO 

BRASILEIRO.  

 

Inicio as minhas reflexões, neste capitulo, com o olhar atento ao contexto 

histórico-político e social iniciado no primeiro governo de Fernando 

Henrique (1994), por entender ser este o momento que se introduz no 

Brasil, de modo concreto e consistente, as reformas neoliberais que iram 

caracterizar as novas configurações do capitalismo contemporâneo.  

 

As mudanças advindas com essas novas configurações terão reflexos no 

novo formato do papel do Estado, e na sua relação/articulação com a 

sociedade civil. A nova identidade gerencial do Estado muda 

radicalmente, o que antes era caracterizado como um Estado burocrático, 

provedor e com fortes tendências ao populismo econômico dará lugar a 

um novo Estado. Agora reformado, mínimo, enxuto, ágil, eficiente e eficaz, 

enfim, um Estado Neoliberal. Prova disso, é a adesão incondicional às 

determinações propostas pelo Consenso de Washington14, marcadamente 

os processos de privatizações e ―modernização‖ de sistemas estatais; 

materializadas com a Reforma do Estado. 

 

A Era FHC (1994-2002) deverá seguramente entrar para a 
História do Brasil como uma época de grandes mudanças. 
Trata-se de um conjunto de transformações operadas a partir 
de seu governo que atingiram diretamente a sociedade, a 
economia e o Estado. Portanto, justifica-se a ideia de que 
essas propostas de mudança se referem a toda uma estrutura 

                                                           
14

Foi um programa das organizações internacionais sediadas em Washington, tendo a frente das 

negociações o Banco Mundial e o FMI, que propôs uma agenda reformista para os países que 

dependem de empréstimos. Baseou-se  na adesão ao neoliberalismo e ao fundamentalismo do 

mercado, através de medidas como a Liberalização financeira e do comercio, e as privatizações.   



 

 

49 

 

da sociedade e FHC de fato pretendeu realizar essas 
mudanças. A diferença fundamental é que pela primeira vez um 
governo encampou vários projetos de mudança a partir de um 
novo paradigma interpretativo, o neoliberalismo. Sem nenhuma 
dúvida, foi à primeira iniciativa política claramente 
comprometida com uma estratégia reformista baseada no 

ideário liberal. (JÚNIOR, 2006, pg.80) 

 

No ano de 1994, Fernando Henrique Cardoso (FHC) é eleito Presidente 

da República com o total de 54,27% dos votos, dispensando a 

necessidade de um segundo turno. Sua principal bandeira de campanha e 

o motivo que assegurou a sua vitória nas urnas assentavam-se no 

sucesso trazido pelo plano real, e a tão sonhada estabilidade econômica. 

 

 Lançado ainda no Governo de Itamar Franco (1994), quando FHC era 

Ministro da Fazenda, o plano caracterizou-se como o mais audacioso 

programa econômico do país. Propunha além do combate a inflação que 

assolava o País, a possibilidade do aumento no poder de compra da 

população o que assegurou ao Brasil um novo patamar de credibilidade 

junto aos investidores estrangeiros.  

 

A tabela abaixo demonstra a relação entre a queda dos índices de 

inflação e os percentuais de crescimento do País. Em 1994 a inflação foi 

motivo de preocupação e exigiu maior cautela da equipe econômica do 

governo, seus valores foram os mais altos da década de 1990, tendo 

decrescido até o ano de 1998. De 1999 a 2002 os valores voltam a subir o 

que evidência um êxito relativo do plano real, já que a inflação voltaria a 

assolar.  
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TABELA I: Caracterização da Relação entre a inflação e o crescimento 
econômico durante os 8 anos de Governo FHC. 

Inflação e crescimento no governo FHC 

ANO INFLAÇÃO CRESCIMENTO ECONOMICO 

1994 1.093,83% 5,85% 

1995 14,77% 4,22% 

1996 9,33%  2,66% 

1997 7,48%  3,27% 

1998 1,71%  0,13% 

1999 19,94%  0,79% 

2000 9,80%  4,36% 

2001 10,40%  1,31% 

2002 26,41 % 1,93% 
 

Fonte: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), IN: JUNIOR, 2006, pg.90. 

 

 
Por trás da preocupação central em manter o controle da inflação, que foi 

a tônica de todo este período, estava intrínseca a necessidade da 

economia brasileira se adaptar ao novo ambiente internacional, 

permitindo ao País espaço na rota da modernização econômica e social. 

As questões de cunho econômico serão superdimensionadas/valorizadas, 

e há um reducionismo no trato aos problemas sociais, como fatores 

inerentes ao controle da inflação. ―Consequência do plano real, a política 

econômica desestruturou as bases financeiras e institucionais do Estado”. 

(Fagnani, 2005, pág.440). 

 

O fato é que durante todo o período FHC prevaleceu a 
concepção, até certo ponto bastante economicamente 
determinista, de que só vencendo a batalha da inflação 
estariam assim garantidas as condições para uma boa saúde 
social, econômica e política para o país. Ou seja, para salvar o 
Brasil da crise e da instabilidade permanente, a tarefa primeira 
era vencer a inflação. É claro que havia uma verdade trágica 
para a consciência da política da sociedade brasileira contada 
pelos fatos: de 1986 até 1994, o país já havia experimentado 5 
planos econômicos de estabilização, 4 diferentes moedas  e 
uma hiperinflação que se notabilizou por ser uma das maiores 

do mundo. (JUNIOR, 2006, pg.81) 
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O gráfico adiante, nos dá uma noção dos investimentos do Governo 

Federal, e sua nítida opção pelo setor financeiro em prejuízo do social. De 

1995 a 2006 o investimento no setor financeiro permaneceu em escala 

ascendente, em contra partida a área social permanece em uma média de 

10 a 15% do PIB. Mas se consideramos os ajustes econômicos e o 

aumento da demanda por serviços na área social pode concluir que 

houve um processo de desfinanciamento deste importante setor. 

 

GRAFICO I- Caracterização do comportamento do gasto total, financeiro 
e social da União, 2000-2006(em % PIB) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, 2007. 

 

Estas medidas nos permitem afirmar que:  

―O esforço heróico de FHC e seu grupo foi mesmo o de 
desmontar um sistema estruturado num tipo de Estado, num 
tipo de economia e num tipo de sociedade que aos olhos 
reformistas, estavam bastante atrasados diante dos imperativos 
técnicos e econômicos da globalização econômica e 
financeira.‖ (JUNIOR, 2006, pg.81). 

 

0 10 20 30 40 50 60

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Gasto Social

Gasto Financeiro

Gasto Total



 

 

52 

 

Atento e em consonância com as determinações externas, o governo de 

FHC foi essencial para criar as condições que permitiriam ao País se 

manter na rota da competitividade econômica e garanti-se o 

realinhamento da Nação as políticas econômicas macros. Mudanças as 

mais ousadas, formas executadas, para garantir a permanência do País 

no rol das economias mais desenvolvidas do mundo, no setor social uma 

ausência justificada pela ―necessidade‖ de priorizar a área econômica 

como estratégia para se atingir melhores condições de vida para a 

população, e nas questões que excediam as suas atribuições a solução 

foi a decretação de medidas provisórias.   

 

 Desrespeitando os princípios democráticos este governo foi encaminhado 

através de medidas provisórias que se somaram 4.982, de modo que o 

Plano de ―modernização‖ da administração pública negou o debate 

político com a sociedade Brasileira e foi imposto por medida provisória. O 

absurdo na utilização deste instrumento expõe a euforia de a qualquer 

custo e por qualquer meio encaminhar as mudanças na condução da 

Reforma do Aparelho do Estado. 

 

O gráfico abaixo bem representa esta corrida desenfreada em 

regulamentar e criar as condições favoráveis à Reforma do Estado. De 

Sarney a Itamar todos eles se utilizaram da prerrogativa de editar Medidas 

Provisórias, mas durante o governo FHC esta prática torna-se rotineira, 

para confirmar tal afirmação, basta analisar os dados. No governo de José 

Sarney foram 147 MPs, Fernando Collor editou 160 MPs, seu sucessor 

Itamar Franco atingiu em dois anos 505 e liderando a edição de MPs com 

5107 têm-se FHC. Mesmo considerado a quantidade de tempo que cada 

um deles esteve à frente da Presidência FHC lidera a prática de governar 

com respaldo nas medidas provisórias. 
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GRAFICO II: Caracterização do número de Medidas Provisórias (Edição e 

Reedição) em cada Governo. 

 

FONTE: Elaboração própria, baseado em dados do DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar, pesquisa “Relevância e urgência das MPs”, março de 2004 

 

O governo FHC marcado pelo ―decretismo‖ nas decisões políticas, terá 

ainda como marca negativa da sua administração: o mau uso do dinheiro 

público e os constantes escândalos envolvendo atos de corrupção. Mas 

nada foi mais prejudicial ao País do que a Proposta de Reforma do 

Estado que ele conduziu durante os 8 anos que esteve à frente da 

Presidência da Republica. O próximo item tentará analisar e avaliar o 

processo de execução da reforma e as consequências. 

 

2.2-  A REFORMA DO ESTADO E OS SEUS NOVOS CONTORNOS. 

 

A Reforma do Estado15 deve ser entendida a partir do contexto de crise 

global do capitalismo, e das medidas políticas impostas pelos 

―patrocinadores da globalização‖ 16, marcadamente o FMI (Fundo 

                                                           
15

 A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do governo e, ainda, ao 

conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do aparelho do Estado tem um escopo 

mais restrito: está orientada para tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para 

a cidadania. Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido amplo, ou seja, 

a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e 

três níveis (União, Estados membros e Municípios) (BRASIL, 1995). 

16
 Expressão utilizada por Valdemar Sguissardi, em seu artigo FÓRUM SOCIAL MUNDIAL: UM 

OUTRO MUNDO É POSSÍVEL, Educação & Sociedade, ano XXII, n. 75, Agosto/2001. 
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Monetário Internacional), Banco Mundial e os demais Organismos 

Financeiros Internacionais, aos Países emergentes.  

 

Em resposta à crise global do capitalismo, elabora-se uma agenda de 

reformas estruturais que se propõe a alavancar os anteriores patamares 

de lucratividade do sistema. A Reforma, no entanto, pressupõe 

reorganização do sistema econômico17, realimento à política mundial, e 

mudanças na gestão social18, como estratégia de adaptação dos Países 

ao processo de globalização, aumentando a sua capacidade competitiva. 

Este realinhamento à política internacional representa a possibilidade de 

futuros empréstimos e parcerias, ou em caso contrário pode justificar a 

retaliação desta economia. É um momento histórico onde o poder do 

capital parece reinar sobre a sociedade. (COSTA, 2000, pg.52) 

  
Portanto, parte-se do pressuposto de que a Agenda de 
Reformas Estruturais para a América Latina, na década de 90, 
foi uma das respostas dadas pelo capital internacional 
enquanto estratégia necessária ao seu processo de 
reestruturação. Quer dizer: a reestruturação do capital exige, 
da parte deste, um processo de ajuste global, desenvolvido em 
um contexto de globalização financeira e produtiva. (OLIVEIRA, 
2005, pg.34) 
 

A reforma sinalizou a necessidade de um novo modelo de 

desenvolvimento econômico, bem como a mudança no papel 

desempenhado pelo Estado. O Estado provedor foi responsabilizado por 

oneraram os cofres públicos, com gastos excessivos nas políticas sociais 

e o desvio de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor 

produtivo (BRASIL, 1995). A afirmação era de que os desequilíbrios 

orçamentários eram provocados pelo crescimento do gasto público e, em 

particular, pelo gasto social. Sendo assim, a crise de hiperinflação e o 

aumento da divida externa, herdada dos anos 80, passa a ser identificado 

                                                           
17

 Já apresentada na primeira parte, quando se discutiu a implementação do real e as mudanças 

inerentes a ele. 
18

 Será tratado no próximo item. 
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como uma crise do Estado19, legitimando assim, a sua necessidade de 

reformar-se. Segundo, SOARES, 2005: ―A primeira observação a ser 

ressaltada da análise dos documentos da Reforma de FHC foi o seu 

caráter predominantemente administrativo. Nenhuma de suas medidas 

enfrentou problemas de fundo como o padrão de financiamento do Estado 

e a sua capacidade de minimizar as profundas desigualdades sociais e 

econômicas do País mediante políticas de distribuição de renda e 

equalização do acesso a serviços públicos essenciais. A estratégia central 

da reforma em questão resumia-se a substituição da ―administração 

burocrática‖ pela ―administração gerencial‖. (pg.65). 

 
O diagnóstico que identifica a crise como sendo do Estado esconde em si 

o discurso ideológico, de manutenção do sistema capitalista, e justifica a 

necessidade de remercantilização dos direitos e serviços sociais. 

Mistificando e desvirtuando que a crise é de responsabilidade do próprio 

modo de produção capitalista que tem ondas longas de crescimento e de 

estagnação, bem a modelo mandeliano. De acordo com esta conclusão 

fica fácil entender o porquê a crise teve escopo em outras áreas, 

principalmente na área econômica e social. Neste contexto torna-se 

imperiosa para a máquina administrativa manter a disciplina fiscal, 

acelerar o processo de privatização e permitir a liberalização do comércio 

local.  

Contudo, a crise não se manifestou apenas na dimensão 
administrativa do Estado, ou seja, em seu aparelho. Ocorreu de 
forma simultânea também na dimensão referente à intervenção 
do Estado na economia (com o obsoletismo de todo o 
instrumental macroeconômico keynesiano) e também na 
dimensão das políticas sociais, consolidadas no chamado 

                                                           
19

 Para outros autores de orientação mais liberal ou da escola neoinstitucionalista, como 

Huntington (1968) e Huntington, Crozier e Watanuki (1975), o cerne da crise fiscal do Estado está 

na sobrecarga de demandas pelo Estado e na incapacidade de agenciamento e legitimidade das 

instituições políticas, o que conduz a uma situação de ingovernabilidade. Os autores de inspiração 

marxista, como O´Connor (1977), Offe (1989, 2001) e Poulantzas (1984), caracterizam, de modo 

geral, a crise do Estado, intensificada a partir dos anos 70, como apenas mais uma crise inerente ao 

modo de produção capitalista, dado que, para Marx e todos aqueles que se utilizam das suas 

categorias analíticas, o capitalismo está fadado a crises cíclicas de superprodução e insuficiência 

de consumo, e traz em si os embriões da sua própria destruição final. (SOUZA, 2003, pg. 68). 
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Estado de bem-estar social ou welfare State (SOUZA, 2003, pg. 
67) 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado aponta como principal 

diretriz da reforma, o fortalecimento do caráter regulador do Estado, em 

detrimento do seu caráter de promotor do desenvolvimento. Sendo assim, 

são inadiáveis as medidas de: 

(1) Ajuste fiscal duradouro; (2) Reformas econômicas 
orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma 
política industrial e tecnológica, garantam a concorrência 
interna e criem as condições para o enfrentamento da 
competição internacional; (3) A reforma da previdência social; 
(4) a inovação dos instrumentos de política social, 
proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 
qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho 
do Estado, com vistas a aumentar sua ―governança‖, ou seja, 
sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas 
públicas‖.(BRASIL,1995,pg11). 

 

De acordo com a proposta a Reforma do Estado seria o único horizonte 

possível de ser seguido, como condição para a estabilidade financeira e a 

possibilidade de crescimento da economia. Tais medidas sinalizavam em 

longo prazo a superação das desigualdades sociais e regionais do País. 

Entretanto, com um diagnóstico equivocado, o receituário logo se 

revelaria ineficaz.   Na verdade, esta reforma defendida e propagada 

entre os Países Latino Americanos não representou avanço, ao contrário, 

suas medidas foram de encontro às garantias constitucionais, 

conquistadas à duras penas pela classe trabalhadora.  

 
As consequências foram um profundo retrocesso social, diretamente 

relacionado ao aumento do número de desempregados, miséria e 

alargamento do abismo social. O que permite afirmar que seria mais 

correto utilizar a expressão contrarreforma, tal como é defendida por 

Behring, 2006: 

 

―Embora o termo reforma tenha sido largamente utilizado pelo 
projeto em curso no País nos anos 1990 para se autodesignar, 
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partimos da perspectiva de que se esteve diante de uma 
apropriação indébita e fortemente ideológica da ideia 
reformista, a qual é destituída de seu conteúdo redistributivo de 
viés social-democrático, sendo submetida ao uso 
paradigmático, como se qualquer mudança significasse uma 
reforma, não importando seu sentido, suas conseqüências 
sociais e sua direção sócio-historica‖. (pg.149). 
 
 

As inovações inerentes a contrarreforma do Estado trilhou o caminho de 

um duro ajuste fiscal, de reformas econômicas, processo perverso de 

privatização das Estatais, desrespeito às garantias constitucionais, 

reforma da previdência social20 e a perversa reforma do aparelho do 

Estado, tema que será aprofundado no próximo item. 

 
2. 3- A CONTRARREFORMA BRESSERIANA21 

A Reforma do Aparelho Administrativo é idealizada na tentativa de 

recuperar a capacidade do Estado de implementar políticas públicas e 

pela sua necessidade de ―modernização da administração pública‖. No 

plano administrativo as inovações foram elaboradas pelo Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), em 1995, com o 

intuito de determinar os objetivos e traçar as diretrizes que irão 

encaminhar a reforma da administração pública no Brasil. Sobretudo, 

                                                           
20

 Segundo BRESSER, 2006; “O mais grave dos privilégios foi o estabelecimento de um sistema 

de aposentadorias com remuneração integral, sem nenhuma relação com o tempo de serviço 

prestado diretamente ao Estado. Este fato, somado à instituição de aposentadorias especiais, que 

permitiram aos servidores aposentarem-se muito cedo, por volta dos 50 anos, e , no caso dos 

professores universitários de acumular aposentadorias, elevou violentamente o custo do sistema 

previdenciário estatal, representando um pesado ônus fiscal para a sociedade. Um segundo 

privilégio foi ter permitido que, de um golpe, mais de 400 mil funcionários celetistas de fundações 

e autarquias se transformassem em funcionários estatutários, detentores de estabilidade e 

aposentadoria integral. 

Sendo assim, as inovações na área da Previdência Social introduziu a flexibilidade da estabilidade 

(ou seja, não tem mais caráter obrigatório) e a permissão de regimes jurídicos diferenciados aos 

servidores públicos. Bem como, as discussões sobre a idade razoável na garantia da aposentadoria 

e que a mesma seja proporcional ao tempo de contribuição. Para um aprofundamento sobre 

assunto ler: MOTA, Ana E. . Cultura da Crise e Seguridade Social. 4ª. Ed. São Paulo: Cortez 

Editora, 2008. v. 01. 248 p; MOTA, Ana E. . Crônica de uma morte anunciada: as reformas da 

Previdência Social Brasileira nos anos 90 e 2000. In: Lea Braga e Maria do Socorro Reis Cabral. 

(Org.). O Serviço Social na Previdência. 2ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 2008, v. 1, p. 137-155. 
21

 Expressão utilizada e refletida pela autora Elaine Behring. Escrita de acordo com o Novo 

Acordo Ortográfico. 
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orientando o papel a ser desempenhado pelo Estado na sua vida 

contemporânea e o seu grau de intervencionismo na economia. 

Assim o papel do Estado, dentro do contexto da reforma, 
deixará de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 
econômico e social pela via de produção de bens e serviços, 
para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento. A reforma também significa transferir para o 
setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 
mercado. Daí as generalizações dos processos de privatização 
de empresas estatais. Mas esse processo tem sido criticado 
pela ‖sua‖ transferência de poder decisório, ou seja, a perda de 
autonomia em setores vitais, como: inovação tecnológica e 
desenvolvimento científico (COSTA, 2000).  

 

A ideia reside sobre a mudança no paradigma burocrático22, identificada 

como rígida, custosa, complexa, ineficiente, egocêntrica e com excesso 

de controle interno, para uma administração pública gerencial23, flexível, 

eficaz, eficiente e voltada para o atendimento do cidadão. A Reforma foi 

idealizada para ser aplicada em Nível Federal, nos serviços 

administrativos executados pela União. Entretanto, numa Federação 

(como é o caso brasileiro) a tendência é que estas medidas também 

tivessem escopos e reflexos nas administrações Estaduais e Municipais.   

 

A proposta de uma administração pública de caráter gerencial é 

sustentada sobre os pilares atuais de administração moderna e baseada 

                                                           
22

 Administração Pública Burocrática - Surge na segunda metade do século XIX, na época do 

Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem 

princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a 

hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal. Os 

controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte-se de 

uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem 

demandas. Por isso são sempre necessários controles rígidos dos processos, como por exemplo na 

admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas.(BRASIL,1995,pg15) 
23

 Administração Pública Gerencial - Emerge na segunda metade do século XX, como resposta, 

de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao 

desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram 

à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da administração 

pública - a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão 

como beneficiário - torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser 

orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços 

públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. (BRASIL, 1995, pg. 

16) 
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na descentralização; voltando-se para o controle de metas e resultados; 

com obtenção de melhores índices na relação custo/beneficio; autonomia 

na gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais tendo a eficácia 

e a eficiência, como fim a ser alcançado. ―Para tanto, a ideia é de 

reorganizar as estruturas da administração com ênfase na qualidade e 

produtividade do serviço público‖. (BRASIL, 1995). Bem ao gosto, da 

administração de empresas privadas.  

 
Mesmo negando o seu viés Neoliberal, o projeto ressalta a importância da 

flexibilidade dos direitos trabalhistas do servidor público e dos 

instrumentos de controle do Estado. Defende o fim da estabilidade do 

funcionalismo, a substituição do concurso público, por outras formas 

simplificadas de seleção profissional, o fim do regime jurídico único. Além 

destas, ainda condena o caráter provedor do Estado, acusando-o de 

―inibidor do espírito empreendedor‖, Classifica a Constituição de 1988 

como um ―equivoco‖, e responsabiliza-a pela crise e o encarecimento da 

máquina administrativa. Em outras palavras afirma Bresser, 1995: ―A 

legislação que regula as relações de trabalho no setor público é 

inadequada, notadamente pelo seu caráter protecionista‖. (BRASIL, 1995, 

pg.27). 

 
 
Ainda segundo o autor: ―A extensão do regime estatutário para todos os 

servidores civis, ampliando o número de servidores estáveis, não apenas 

encareceu enormemente os custos da máquina administrativa, mas 

também levou muitos funcionários a não valorizarem seu cargo, na 

medida em que a distinção entre eficiência e ineficiência perde 

relevância‖.  A proposta escamoteia as reais intenções destas medidas. 

Ao defender uma redução real do salário do funcionalismo público, com o 

discurso de incentivar os profissionais através do incremento de 

gratificações, a administração mascara seu real interesse de reduzir os 

custos na hora de pagar a aposentadoria. Haja vista, os valores pagos 
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pelas aposentadorias incidirem sobre os vencimentos reais do 

contribuinte, o que não contempla os valores pagos pelas gratificações.  

 
 
Então para superar estes entraves postos à administração gerencial, e 

permitir um aparelho do Estado moderno e eficiente admitem-se, além da 

modificação profunda do modelo anterior de intervenção econômica, a 

adoção de novas formas de gestão dos serviços prestados pelo Estado. 

No primeiro caso, o Estado reduziu sua participação direta na economia 

por intermédio das privatizações, concessões, flexibilizações e 

desregulamentação. Quanto à gestão, a proposta é de reorganizar a 

estrutura, formada pelo Núcleo Estratégico, Atividades Exclusivas, 

Serviços não-exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado; 

de acordo com as atividades a serem exercidas por cada um destes 

setores, definido a sua forma de propriedade e o tipo mais adequado de 

administração pública e/ou privada. Para uma melhor compreensão, 

observe a tabela abaixo: 

 
 
TABELA III: Caracterização dos setores do Estado de acordo com as 
suas responsabilidades e competências. 
NÚCLEO ESTRATÉGICO É o setor onde as decisões estratégicas são tomadas. 

Corresponde aos Poderes Legislativos, Judiciários* e 

Executivo. Responsáveis pelo planejamento e formulação 

das políticas públicas. Corresponde ao governo, em 

sentido lato 

ATIVIDADES 

EXCLUSIVAS 

São serviços em que se exerce o poder de regulamentar, 

fiscalizar e fomento. 

SERVIÇOS NÃO-

EXCLUSIVOS 

Corresponde ao setor onde o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações públicas não-

estatais e privadas. 

São exemplos desse setor: as universidades, os hospitais, 

os centros de pesquisa e os museus. 
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PRODUÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS PARA O 

MERCADO 

Corresponde à área de atuação das empresas. É 

caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para 

o lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado 

como, por exemplo, as do setor de infraestrutura. 

(BRASIL, 1995, pg.41) 

FONTE: BRASIL, Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 1995. 

 

Antes da reforma todos estes serviços eram executados diretamente pelo 

Estado, através da Administração direta ou indireta (Autarquias, 

Fundações Públicas, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública) 

em regra normatizadas por regras de direito público. As exceções ficam 

para as atividades de caráter econômico realizadas pelo Estado que 

mesmo regidas pelo direito privado, atendem a alguns preceitos do direito 

público.  

 

A mudança introduzida pela reforma se dá precisamente nos núcleos de 

―Serviços não exclusivos‖ e no ―Núcleo de Produção de Bens e Serviços  

para o Mercado‖, estabelecendo assim as premissas da Reforma do 

Estado. A dinâmica das mudanças terá uma dupla dimensão, aos serviços 

não-exclusivos, (relacionados às áreas de arte e cultura, pesquisa, meio 

ambiente, esportes, assistência social, educação e saúde) será 

transferido para a iniciativa privada, através de um programa de 

publicização. A intenção é permitir autonomia na administração destes 

serviços, flexibilizar as regras de direito público que as fiscalizam e 

incentivar a transferência das responsabilidades do Estado a iniciativa 

privada, através das parcerias público-privadas. 

 

Já para a segunda dimensão, que corresponde ao setor de produção de 

bens e serviços para o mercado, a proposta é mais objetiva, sem 

disfarces, resumindo a privatização tradicional, visto o interesse do 

mercado neste setor extremamente rentável. O objetivo é aplicar-lhes 
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uma administração gerencial moderna e eficiente, compatível com 

aquelas utilizadas pela iniciativa privada. Sendo assim, a nova 

reengenharia administrativa do Estado é caracterizada de acordo com a 

tabela abaixo. 

 

TABELA IV: Caracterização dos setores do Estado de acordo com o tipo 
de propriedade e sua forma de administração. 

  PROPRIEDADE ADMINISTRAÇÃO 

  Estatal Pública 

Não Estatal 

Privada Burocrática Gerencial 

NÚCLEO 

ESTRATÉGICO24 

X   X X 

ATIVIDADES 

EXCLUSIVAS25 

X    X 

SERVIÇOS NÃO-

EXCLUSIVOS26 

Publicização  

X 

  X 

____ 

PRODUÇÃO PARA 

O MERCADO27 

 Privatização  

X 

 X 

Fonte: Brasil, 2009, pg.48 

 

A mudança introduzida pós reforma no núcleo estratégico representou 

uma tentativa de torná-lo mais dinâmico e conferir efetividade as suas 

decisões. No mais, todos os outros quesitos permanecem intocáveis, 

propriedade Estatal com regras de direito público e regras propostas de 

torna - lá mais moderna e ágil, preservando sua propriedade 

eminentemente de uma administração burocrática (exemplo o regime 

jurídico único dos trabalhadores). Como o próprio nome já sugere as 

atividades exclusivas do estado não sofreram mudanças, continuam 

eminente pública. Os objetivos da reforma serão:  

 

Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade 
administrativa de governar com efetividade e eficiência, limitar 
a ação do Estado àquelas funções que lhes são próprias, 
transferir da União para os estados e municípios as ações de 

                                                           
24

 Legislativo, Judiciário, Presidência, Cúpula dos Ministérios, Ministério Público. 
25

 Regulamentação Fiscalização, Fomento, Segurança Pública, Seguridade Social Básica. 
26

 Universidades, Hospitais, Centros de Pesquisa, Museus. 
27

 Empresas Estatais 
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caráter local: só em casos de emergência cabe a ação direta 
da União e transferir parcialmente da União para os estados as 
ações de caráter regional, de forma a permitir uma maior 

parceria entre os estados e a União. (BRASIL, 1995). 

 

A tabela abaixo trará um resumo dos objetivos principais a serem 

alcançados em cada área estratégica do Estado: 

TABELA V: Caracterização dos setores do Estado de acordo com a 
proposta de Reforma Administrativa para cada setor. 
  

Núcleo Estratégico  Aumentar sua efetividade; 

 Modernizar a administração burocrática; 

Atividades Exclusivas  Transformar as autarquias e fundações  agências 
autônomas; 

 Fortalecer práticas de adoção de mecanismos que 
privilegiem a participação popular  

Serviços Não-exclusivos  Transferir para o setor público não-estatal estes 
serviços, através de um programa de ―publicização‖, 
transformando as atuais fundações públicas em 
organizações sociais; 

 Lograr, finalmente, uma maior parceria entre o 
Estado e a sociedade. 

 · Aumentar, assim, a eficiência e a qualidade dos 
serviços, atendendo melhor o cidadão-cliente a um 
custo menor. 

Produção para o Mercado  Dar continuidade ao processo de privatização 
através do Conselho de Desestatização. 

 Reorganizar e fortalecer os órgãos de regulação 
dos monopólios naturais que forem privatizados. 

  Implantar contratos de gestão nas empresas que 
não puderem ser privatizadas. 

FONTE: Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 1995.  Elaboração própria. 

Nos próximos itens a preocupação será identificar as mudanças na 

máquina administrativa do Estado incrementadas pelo processo de 

privatização e Publicização. 
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2.4- SETOR DE PRODUÇÃO PARA O MERCADO A PANACÉIA DAS 

PRIVATIZAÇÕES. 

Outra prioridade absoluta do governo FHC foi as  privatizações ,já que 

elas fizeram parte de um amplo projeto de reestruturação e de 

―modernização‖ do aparelho do Estado, ―quebrando os monopólios 

estatais e entregando-os à concorrência do mercado, abrindo inclusive 

setores a uma maior participação do capital estrangeiro‖(BRASIL,2005). 

Esta era a ―única saída imaginada‖, para tornar ágil a administração de 

setores de produção para o mercado e permitir a economia maior 

liberdade e competitividade. Para isso, desencandeou-se uma verdadeira 

campanha da  mídia para legitimar e facilitar o processo de privatizações , 

como afirma Bionde. 

Na lógica do PSDB e dos próprios organismos financeiros 
multilaterais, as estatais eram o lugar da ineficiência produtiva, 
misturado ao empreguismo natural do serviço público brasileiro 
e que, portanto, só a iniciativa privada poderia realizar a 
mudança que a sociedade, na avaliação do governo deveria 
passar: o famoso choque de capitalismo, ou seja, mais 
produtividade, mais concorrência, mais eficiência. Para FHC, o 
Estado já havia feito demais, criando todas as condições para o 
desenvolvimento em bases capitalistas no país. Missão agora 
que deveria ser cumprida pelos próprios capitalistas agindo 
livremente no mercado onde o Estado deveria apenas regular. 
(JÚNIOR, 2006, pg. 86). 

 

Acrescentam-se aos principais objetivos esperados com as privatizações 

a busca do equilíbrio nas contas públicas, numa tentativa de ajuste das 

finanças através da diminuição de seu déficit. Sendo assim, ―foram 

vendidas 35 empresas estatais federais, arrecadando cerca de 20US$ 

bilhões em recursos reais‖ (IDEM). As empresas são de diferentes 

tamanhos e setores da economia, no qual se incluem o siderúrgico, o 

petroquímico, de fertilizantes, o setor ferroviário, elétrico, mineração, 

portuário e o setor financeiro. Uma pequena amostra deste processo 

brutal de desnacionalização da economia pode ser visualizada na tabela 

abaixo:  
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TABELA VI: Caracterização das Empresas Federais Privatizadas*, 
durante o primeiro mandato de FHC. 

 

EMPRESAS UF ÁREA 

PRINCIPAL 

DATA 

PRIVATIZAÇÃO 

VALOR* 

PQU     24/01/94 287 

Caraíba Metais   Siderurgia 28/07/94 6 
EMBRAER SP Ind 

Aeronáutica 
07/12/94 192 

Escelsa ES Distribuição 
Energia 

11/07/95 400 

RFFSA (malha oeste)   Ferrovia 05/03/96 63 
Light RJ Distribuição 

Energia 
21/05/96 2.507 

RFFSA  
(malha centro-leste) 

  Ferrovia 14/06/96 316 

RFFSA  
(malha sudeste) 

  Ferrovia 20/09/96 2.507 

RFFSA  
(Tereza Cristina) 

  Ferrovia 22/11/96 18 

RFFSA  
(malha sul) 

  Ferrovia 13/12/96 209 

RFFSA  
(malha nordeste) 

  Ferrovia 18/07/97 15 

Cia Vale Rio Doce RJ Mineração 06/05/97 3.299 
Valores em Bilhões de Reais. Fonte: BNDS, 2009. 

 

No processo de privatizações das Estatais o que se viu foi uma total falta 

de critérios; transações irregulares e corrompidas; entrega de setores 

estratégicos do País ao capital estrangeiro; incompatibilidade entre preço 

e valor das empresas públicas, muitas foram vendidas a preços muito 

abaixo do valor de mercado e ainda com dinheiro em caixa. O Estado 

ainda assumiria encargos trabalhistas dos funcionários, bem como uma 

série de compromissos fiscais, que na avaliação dos opositores desta 

política não beneficiou o cofre público, ao contrário, levou o Estado a uma 

série de compromisso que oneraram ainda mais o seu orçamento. 

Por outro lado, esse mesmo modelo privilegiou o capital 
financeiro internacional e a inserção do Brasil nos circuitos da 
financeirização global, penalizando o crescimento sustentável, 
o desenvolvimento econômico e agravando o deterioramento 
do quadro social. Vale lembrar ainda a forte influência dos 
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organismos internacionais, especialmente o FMI, na definição 
da política macroeconômica e da agenda de reformas, numa 
clara renúncia soberania econômica e política do país 
(MESQUITA, 2008. pag. 49). 

 

O que se encerra nesta lógica é um processo de reorganização e de 

disputa pelo fundo público. Os maiores prejuízos deste processo para o 

país foi descrito por BEHRING e BOSCHETTI, 2006: a entrega de parcela 

significativa do patrimônio público ao capital estrangeiro, a liberdade dada 

às empresas na compra de insumos, que levou a um desmonte de 

parcela do parque industrial nacional e a uma enorme remessa de 

dinheiro para o exterior, provocando desemprego e desequilíbrio na 

balança comercial. Justificada na ideia de ineficiência do Estado na 

administração de seus bens materiais, as empresas Estatais são 

passadas a iniciativa privada. (pg.153). 

 

O surpreendente é que muitas das empresas privatizadas eram tidas 

como deficitárias, afirmativa que veio a ser desmentida logo após o 

processo de privatização com os crescentes índices de lucratividades. 

Que motivo teria um grande empresário para investir num 

empreendimento que não representasse ganhos econômicos? 

Certamente não seria o seu espírito patriótico. E se assim fosse, por que 

muitas das empresas nacionais que foram vendidas foram adquiridas por 

empresas estrangeiras. A grande verdade é que o Estado precisava abrir 

o mercado para o capital e a sua lógica permanente de acumulação. 

Imediatamente após as privatizações as empresas recuperaram as taxas 

de lucratividade. Como foi possível esta façanha? Fácil, demissão em 

massa, dívidas que foram assumidas pelo Estado, aumento nos preços 

dos serviços prestados à população e um forte esquema de socorro 

financeiro montado pelo Estado para resguardar estas Empresas. 

Medidas reforçam as críticas ao modelo de privatização adotado no País. 
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Para as áreas sociais o processo de privatização não poderia ocorrer do 

mesmo modo que ocorreu na área econômica. Seria mais difícil e árduo 

conseguir o apoio social para este projeto, haja vista a luta da sociedade 

pelas conquistas destes direitos, como foi o caso da saúde. Certamente 

tal medida, reacenderia a revolta de parcela da população que defendem 

e se utilizam destes serviços públicos. Não seria interessante para o 

Estado enfrentar abertamente a revolta e o inconformismo da população. 

Sendo assim, a estratégia passa a ser publicizar as atividades não 

exclusivas do Estado, criando parcerias com a iniciativa privada para a 

consecução destes serviços. 

 
Foi o que aconteceu na área da saúde pública, com a criação do 

Programa Nacional de Publicização que mascara a privatização através 

dos ―novos modelos‖ administrativos, como as Organizações Sociais, 

OSCIPS e Fundações Estatais. 

 

2.5- PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICIZAÇÃO28, A NOVA FACE DA 

PRIVATIZAÇÃO 

 
O Programa Nacional de Publicização (PNP) está inserido no rol de 

mudanças advindas do plano de reforma do aparelho do Estado, 

introduzidas pelo MARE. A exemplo de outros países29 do mundo insere-

se numa política de transferência/ ―parcerias‖, entre o setor público e a 

iniciativa privada para administrar e gerir serviços de utilidade pública: 

ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, 

cultura e saúde. ―A operacionalização do programa foi feita por um 

                                                           
28

 Para os serviços sociais, o Plano Diretor previu os contratos de gestão com as organizações 

sociais, disciplinados pela lei n 9.637/98, também é possível o termo de parceria com as 

organizações da sociedade com interesse público (OSCIPS), conforme previsto na Lei n 9.790/99; 

além disso, é cabível a concessão administrativa referida na Lei n. 11.079/2004, bem como as 

terceirizações dos serviços que se enquadram nos arts. 6, II e 13 da lei n. 8.666.( DI PIETRO, 

2009, pg.41). 
29

 Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, dentre outros. 
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Conselho Nacional de Publicização, de caráter interministerial.‖ (BRASIL, 

1995). 

 
O PNP lançado através da Medida Provisória de nº. 1.591, de setembro 

de 1997, autoriza o Poder Executivo a conceder títulos jurídicos especiais 

a entidades do terceiro setor (MODESTO, 2001). De modo que não ocorre 

a criação de uma nova entidade, mas sim, a classificação de entidades 

pré-existentes (Terceiro Setor) e com patrimônio próprio que mediante o 

ajuste no fomento e na execução dos seus serviços, pode através de 

contrato de gestão, formalizar parceria com o Estado. A este modelo 

institucional deu-se o nome de Organização Social. Ser organização 

social não se pode traduzir em uma qualidade inata, mas em uma 

qualidade adquirida, resultado de um ato formal de reconhecimento do 

poder público, facultativo e eventual. (IDEM, pg. 8) 

 

A Lei Federal nº. 9.637, 15 de maio  de 1998, é o instrumento jurídico 

responsável por regulamentar sobre a qualificação de entidades como 

Organizações Sociais (OS). Para tanto, serão qualificadas como 

Organizações Sociais pessoas jurídicas de direito privado e sem fins 

lucrativos, que executem serviços de caráter público e as atividades não 

exclusivas do Estado. Neste sentido insere-se uma nova forma de 

propriedade: o público-não estatal, com o regime jurídico de direito 

privado, derrogado por normas de direito público.  Essas organizações 

sociais não integram a administração do Estado, estão ao lado dele, e são 

classificados como entes paraestatais30. 

                                                           
30

 Para Celso A. Bandeira de Mello a expressão abrange pessoas privadas que colaboram com o 

Estado desempenhando atividade não lucrativa e à qual o Poder Público dispensa especial 

proteção, colocando a serviço delas manifestações de seu poder de império, como o tributário, por 

exemplo. Não abrange as sociedades de economia mista e empresas públicas; trata-se de pessoas 

privadas que exercem função típica (embora não exclusiva do Estado), como as de amparo aos 

hipo-suficientes, de assistência social, de formação profissional (SESI, SESC, SENAI). O 

desempenho das atividades protetórias (próprias do,Estado de polícia por entidades que colaboram 

com o Estado, faz com que as mesmas se coloquem próximas do Estado, paralelas a ele. (DI 

PIETRO, 2010, pg.291). 
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O setor público não-estatal é um domínio híbrido, que envolve a 

compreensão de não ser propriedade estatal porque aí não se exerce o 

poder de Estado. Não é, por outro lado, a propriedade privada, porque se 

trata de um tipo de serviço por definição subsidiado.  As organizações 

Sociais gozam de uma autonomia administrativa muito maior do que 

aquela possível dentro do aparelho do Estado, mas esta autonomia não a 

exime do controle da administração pública, por parte do Tribunal de 

Contas e do Ministério Público. 

 

A tabela abaixo facilita a divisão e compreensão das formas modernas de 

propriedade estatal: 

QUADRO II: Caracterização das formas de Propriedade na concepção 

moderna: 

 

FONTE: Elaboração própria, baseada nos ensinamento de DI PIETRO, 2010. 
 

 Vários são os quesitos que devem ser cumpridos pela instituição que 

tenha interesse neste novo título jurídico, mas em especial dois chamam  

atenção: primeiro, está a previsão de existência de Conselho de 

Administração, assegurado à participação de representantes do poder 

público; e o segundo, a obrigatoriedade de publicação anual, no Diário 

Oficial na União, dos relatórios financeiros e de execução do contrato de 

Pública 
Estatal

• Envolve o uso do poder do Estado;

• regido por regras de direito público.

Público não-
Estatal

• É de interesse público;

•não realiza lucro;

• Permite parceria entre o Estado e a Sociedade civil;

•Regido pelo direito privado.

Privada

• Propriedade de particulares ;

•Realiza lucro;

•Regulado por regras de direito privado
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gestão31, estes foram os mecanismos criados pelo ente Estatal para 

assegurar a fiscalização e lisura nas práticas da instituição. Entretanto e 

contraditoriamente, as organizações sociais podem ser contratadas sem 

licitação (art. 24, XXIV, da Lei n. 8.666/93) e recebem verbas ou dotações 

orçamentárias (verbas, pessoal e bens públicos). 

Mesmo com todo este arsenal jurídico preciso e com todo o esforço, este 

processo de qualificação em Organizações Sociais, não tem sido 

percebido pela sociedade de modo harmônico, e a implementação tem 

desrespeitado alguns princípios elementares da administração pública 

como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

economicidade. 

A diversidade de instituições, dos modelos de gestão e financiamento, 

das Organizações Sociais, reforça a desordem conceitual e tornar-se-á 

um empecilho para a fiscalização estatal, haja vista, a diversidade e a 

particularidade que comporta cada contrato de gestão. A ideia não parece 

outra, se não, a fragmentação do controle interno e externo dos gastos e 

serviços públicos, tornando-o inoperante. Neste aspecto muitas críticas já 

foram formalizadas ao terceiro setor. Para SIMONE COELHO (2000), 

―essa multiplicidade de denominações apenas demonstra a falta de 

precisão conceitual, o que, por sua vez, revela a dificuldade de enquadrar 

toda a diversidade de organizações em parâmetros comuns‖. (pag.74) 

 

A denominação de terceiro setor nos remete à uma esfera diferenciada  

do Estado(que seria o primeiro setor) e do Mercado( atribuído como o 

segundo setor), mesmo que suporte em si a execução de atividades de 

utilidade pública, responsabilidade do Estado, e se subordine a regras do 

direito privado, característica do mercado. Portanto, genericamente, o 

                                                           
31

 Quanto ao Contrato de gestão (...) fixa metas a serem cumpridas pela entidade em busca da 

eficiência; para incentivá-las, o poder público concede auxilio de diversos tipos, sujeitando as 

entidades a um controle de resultados. O contrato de gestão é o instrumento pelo qual se concretiza 

a parceria e se estabelecem as referidas metas, formas de incentivos e de controle. (DI PIETRO, 

2009, pg. 270). 
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terceiro setor é visto como derivado de uma conjugação entre as 

finalidades do Primeiro Setor e a metodologia do Segundo. (SILVA, 2008, 

pg. 3). Gerando certa imprecisão e um descontrole por parte dos órgãos 

de fiscalização.  

Este caráter indiferenciado da referência às entidades do 
terceiro setor e a debilidade do sistema de controle facilitou a 
ocorrência de abusos importantes e fomentou a desconfiança 
em atividades e relações de parceria em que confiança e 
probidade são valores fundamentais. Recorde-se o "escândalo 
do orçamento", esquema de malversação de recursos públicos, 
descoberto por acaso, consistente na utilização por um grupo 
razoável de parlamentares federais de entidades filantrópicas 
de fachada, de papel, que eram por eles criadas através de 
terceiros e por sua ação parlamentar recebiam vultosas somas 
de recursos públicos sem qualquer compromisso efetivo com 
atividades relevantes em matéria social ou em benefício da 
coletividade. (MODESTO, 2001, pg. 7) 

 

Somam-se às dificuldades de regulação jurídica e ao controle fiscal, a 

imperiosa lógica neoliberal de um Estado que motiva a execução de 

serviços sociais para além dele. Minuciosamente falando, o Estado incute 

à sociedade civil a ideia de que ela também é responsável pela solução 

das sequelas deixada pela questão social, para tanto se faz essencial que 

a mesma participe ativamente da gestão, administração e até mesmo do 

financiamento dos serviços e programas sociais. Recaindo sobre a 

sociedade o duplo financiamento das políticas sociais, e a sua 

responsabilidade de executá-la na medida em que o Estado se faz 

ausente.  

 
Aos pobres, a caridade da sociedade civil organizada, aos abastados 

financeiramente, uma infinidade de opções disponíveis no mercado. 

Atualizando o processo de remercantilização dos serviços sociais, com 

ênfase no enxugamento da máquina administrativa do Estado, e 

evidenciando a disputa pelo fundo público, através de uma transferência 

de responsabilidade para a iniciativa privada e da falsa ineficiência do 

Estado.  Para DI PIETRO, 2020: ―Dependendo da extensão que a medida 

venha a alcançar na prática, o Estado, paulatinamente, deixará de prestar 
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determinados serviços públicos na área social, limitando-se a incentivar a 

iniciativa privada, por meio dessa nova forma de parceria”.  

 

Então, mais do que uma nova reengenharia na administração dos 

serviços públicos, o programa vem fomentando uma privatização 

dissimulada de órgãos públicos de alto interesse social. Diferentemente 

da privatização tradicional, esta foi a forma sutil de privatização, com forte 

discurso ideologizante de ineficiência do Estado no provimento destes 

serviços, que quebrou a resistência da população através de manobras 

legais.  

 
A tese de que tal medida se configura com a privatização dos serviços 

sociais é iluminada pelas elaborações de vários autores, dentre eles: 

Arana (1991), Rojas (1993), Carlos Menem e Roberto Dromi(1990), Ilse 

Gomes (2003) e Di Pietro( 2009). Para não ser repetitivo citarei aqueles 

os quais considero essenciais.  

 

Para os estudiosos do Direito; Jaime Rodrigues-Arana (1991) a 

privatização pode ser definida como um conjunto de decisões que 

compreendem, em sentido restrito, quatro tipos de atividades. Primeiro, a 

desregulação ou liberalização de determinados setores econômicos. 

Segundo, a transferência de propriedade de ativos, seja através de ações, 

bens, etc. Terceiro, com a promoção da prestação e gestão privada de 

serviços públicos. E, quarto, a introdução de mecanismos e 

procedimentos de gestão privada no marco das empresas e demais 

entidades públicas. Francisco José Vila Rojas (1993) também adota um 

conceito amplo, ao afirmar que o termo privatização foi empregado para 

abarcar uma infinidade de iniciativas governamentais dirigidas, em 

principio, ―a incrementar o papel do setor privado e, paralelamente, a 

reduzir o intervencionismo estatal na economia. Sua definição sobre a 

privatização é que seria ela a redução da atividade pública na produção e 

distribuição de bens e serviços, mediante a passagem (por vezes, a 
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devolução) dessa função para a iniciativa privada‖. (In: DI PIETRO, 2009, 

pg.6). 

 

Para Ilse Gomes (2003) ―O FHC empreendeu uma luta ideológica 

apresentando os direitos sociais como privilégios e entraves ao 

desenvolvimento econômico que promove a desregulação da economia e 

a flexibilização da legislação do trabalho, a diminuição dos gastos 

públicos, a privatização das empresas estatais, a abertura do mercado 

aos investimentos transnacionais, dentre outras medidas‖ (pg.71) 

 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009), reafirmando as reflexões 

acima ela afirma que o termo privatização deve ser analisado em seu 

sentido amplo, ―abrangendo todas as formas pelas quais se busca 

diminuir o tamanho do Estado. Abrangendo a desregulação (diminuição 

da intervenção do Estado no domínio econômico), a desmonopolização 

de atividades econômicas, a privatização de serviços públicos (quando a 

atividade deixa de ser serviço público e volta à iniciativa privada), a 

concessão de serviços públicos ( dada à empresa privada e não mais à 

empresa estatal, como vinha ocorrendo e as contratações de terceiros, 

em que a administração pública celebra ajuste de variados tipos para 

buscar a colaboração do setor privado, como os contratos de obras e 

prestação de serviços ( a título de terceirização), os convênios, os 

contratos de gestão, os termos de parcerias. (pg.71) 

 

Este processo, ainda na análise da autora se revela com um subterfúgio 

criado pelo Estado para se desvencilhar das ―amarras‖ criadas pelo direito 

público32, ou seja, só através da mudança de pessoa jurídica (direito 

                                                           
32

 Os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em quatro regras de 

observância permanente e obrigatória para o bom administrador: legalidade, moralidade, 

impessoalidade e publicidade. (MEIRELLES, 1988, pg. 30) No mesmo sentido, Alexandre de 

Moraes, afirma que a Reforma Administrativa, através da “promulgação da Emenda 

Constitucional nº. 19, em 4-6-1998, acrescentou aos princípios da Administração o princípio da 

eficiência, (...); (MORAIS, 1999). 
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público para direito privado) poderia o Estado eximir-se da sua 

responsabilidade de executor e financiador de políticas públicas.  

Em relação às organizações sociais, fica muito clara a intenção 
de fugir ao seu enquadramento entre as entidades da 
Administração Indireta e, em consequência, ao regime jurídico 
imposto às mesmas como licitação, concurso público e 
controle. No entanto, considerando que tais entidades 
administram, em regra, bens do patrimônio público, inclusive 
dinheiro público, não é possível que fiquem inteiramente à 
margem de determinado preceito publicístico, sob pena de 
burla aos preceitos constitucionais que regem a Administração 

Pública, precisamente para proteger o patrimônio público.‖ (DI 
PIETRO, 2010, pag.308) 

 

Na medida, em que o Estado torna-se parceiro de uma entidade pré-

existente, e que presta serviços compatíveis com aqueles que deveriam 

ser prestados sobre sua responsabilidade, ele se exime da obrigação de 

investir recurso na construção de uma nova estrutura física; ele isenta-se 

da responsabilidade de financiar integralmente os serviços prestados pela 

instituição (a flexibilização financeira é um artifício criado pela legislação, 

para que estas instituições busquem financiamento em outras empresas, 

instituições e até mesmo em outros Países), análogo a isto, ainda se 

desobriga de garantir a contratação dos recursos humanos vinculado ao 

estatuto único dos servidores públicos, o descumprimento à lei de 

licitação33, e a obrigatoriedade de contratação via concurso público.  

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, 2000: 

 O modelo de O.S é inconstitucional pela absoluta 
discricionariedade para a concessão do título de organização 
social e a possibilidade dessas entidades receberem bens 
públicos, dotações orçamentárias e servidores públicos, a custa 

do erário, sem processo regular. (pg.258). 

 

Regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) os contratados 

perdem a estabilidade funcional, medida que fere e fragmenta a 

                                                           
33

 LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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resistência destes trabalhadores; os salários não terão uma previsão 

legal, serão estipulados de acordo com as oscilações e determinações do 

mercado; a contratação ocorrerá ao bel prazer dos dirigentes destas 

instituições, já que a contratação não está mais atrelada à aprovação em 

concurso público, fortalecendo a prática do clientelismo político. Ao invés 

de garantir o aumento do número de servidores públicos através de 

concurso público em instituições da administração direta ou indireta, com 

todas as garantias inerentes ao cargo, o Estado repassa para a iniciativa 

privada a responsabilidade pela contratação de novos empregados 

precarizando ainda mais as relações de trabalho. 

 

Na saúde pública brasileira o privado sempre é elemento constitutivo do 

sistema, na medida em que seus serviços são tidos como 

complementares (CF/1988); na década de 1990 cria-se uma disputa entre 

público e privado na saúde, que de complementar, torna-se superior em 

qualidade e quantidade, invertendo a lógica inicial. Deste então, inúmeras 

estratégias são criadas para desqualificar o sistema público de saúde 

(mito da ineficiência do Estado; resistência dos grupos políticos em 

garantir investimentos dignos e compatíveis com a demanda; as 

propagandas midiáticas que supervalorizam as dificuldades práticas de 

materialização do SUS; e a ausência de uma fiscalização séria dos 

serviços privados) e garantir a soberania absoluta dos serviços privados. 

 

Menicucci (2006) analisa esta (re) configuração da saúde e afirma, ―temos 

no Brasil um sistema de saúde dual, composto pelo público-estatal 

garantindo acesso universal, gratuito e igualitário e o privado, 

caracterizado pelo poder de comprar‖. A ampliação do setor privado se dá 

na medida em que desqualifica a administração pública e associa 

qualidade a pagamento. Na medida em que a população incorpora está 

ideia de que qualidade está associada a pagamento ela se engaja ao 

Estado na defesa do projeto neoliberal de privatização da saúde. 
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A justificativa de que o Estado é ineficiente possibilita a 
construção de uma cultura que distorce e destrói a 
necessidade de sua existência. E é no interior deste discurso 
que se fortalece a ideia de ―público‖ e ―privado‖, entendendo, 
portanto, por público tudo que é ineficiente, aberto ao 
desperdício e a corrupção, e por privado a esfera da eficiência 

e da qualidade. (MARTINS E NEVES, 2006) 

 

A proposta encaminhada com as Organizações Sociais é de manutenção 

deste sistema dual e injusto, que segrega o atendimento das demandas 

da sociedade, de acordo com o nível sociais de cada individuo. Aos 

hospitais públicos caberá a demanda dos vulneráveis sociais, pobres, 

indigentes, etc, enquanto o sistema privado receberá a demanda 

daqueles que podem pagar pelos serviços, além de receber incentivos 

estatais para prestar este serviço. È o Estado financiando a ―dupla porta 

de entrada‖ do sistema de saúde. Os profissionais da área de saúde, os 

sindicatos profissionais, o Conselho gestor da política, estudiosos do 

direito (professores, juristas, promotores, Ministério Público, etc.) 

juntamente com os movimentos sociais que defendem o direito universal à 

saúde, têm repudiado a proposta34. Eles têm promovido greves, atos 

públicos, denúncias e várias mobilizações contra a privatização sutil 

verificado na gestão da política de saúde. 

 

Em termos práticos o estabelecimento das Organizações Sociais na 

saúde vem representando uma afronte ao projeto de saúde pública 

conquistado pela Reforma Sanitária, além de um desrespeito à 

constituição. Todavia, este processo representa uma conjuntura política, 

social e econômica adversa ao cumprimento do art. 196 ―A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

                                                           
34

 A resistência ao modelo das OS’s é grande, a ponto de ter inspirado a propositura de duas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade. Uma pela Ordem dos Advogados do Brasil e outra pelo Partido 

dos Trabalhadores, respectivamente, tombadas como: Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

1943 e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1923. Ambas, até abril de 2002, aguardavam 

julgamento definitivo. Relativamente à ADIN 1923 o pedido de liminar foi indeferido. (NETO, 

Jayme Baleeiro, 2002. Dissertação: As organizações sociais e o controle dos tribunais de contas) 
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econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. A uma inversão da lógica de 

complementaridade da saúde privada, que passa paulatinamente a ser 

superior em quantidade aos serviços públicos.  

 

Nesta lógica há o incentivo na atenção básica, como veremos mais 

adiante com o programa de saúde da família, em detrimento da alta e 

média complexidade. O Estado passa a setorializar os serviços de saúde, 

fragmentando o caráter de integralidade do sistema. O sistema público de 

saúde passa a se caracterizar pela sua ―universalidade excludente‖, 

inversão da lógica de complementaridade do privado, que em muitos 

aspectos supera o público, e por fim, de desrespeito a integralidade.   

 

As principais críticas ao atual modelo de gestão hospitalar são de como 

os princípios do SUS esta sendo desrespeitado, e como ele esta sendo 

materializado. Tornaram-se constante as denúncias de usuário aos 

Conselhos de Saúde por desrespeito ao princípio da universalidade; 

segundo relato de profissionais da saúde os baixos salários recebidos 

repercutem na qualidade de atendimento à população e no esvaziamento 

do controle social, e principalmente por que os serviços que antes eram 

públicos, agora são privados35.O SUS ainda não é um projeto 

consolidado, acabado e finalizado pela Reforma Sanitária, ele é um 

projeto em disputa numa sociedade permeada de interesses classistas, 

onde as parceiras entre o público-privado é mediado pela disputa do 

fundo público e é o que este trabalho tenta esclarecer e analisar.  

 

As mudanças pretendidas com o Programa Nacional de Publicização não 

foram imediatamente implementadas, e mesmo as experiências pioneiras 

                                                           
35

 Estas questões serão melhores analisadas no próximo capitulo, quando abordaremos as parcerias 

público-privadas em Pernambuco.  
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levariam algum tempo para serem analisadas de modo consistente. O 

processo ocorre de forma gradual, constante e ininterrupto promovendo a 

privatização dos serviços de saúde por dentro do próprio SUS.  Na saúde 

pública o processo de contrarreforma se dá em diversas frentes, mas 

utilizando-se da mesma ferramenta, a mudança na legislação e o discurso 

recorrente de falta de investimentos. Quando na verdade, o que vem 

ocorrendo na área da saúde é que ela não tem sido prioridade dos 

governos, nem tão pouco tem tido uma política seria de financiamento. 

Como seria impensado apoio político e social para desmontar o sistema 

de proteção público de saúde, o atalho seguido é arruinar as suas bases 

legais de sustentação.  

 
Edita-se a Lei nº. 9.63736 de 15 de maio de 1998, arruinando por dentro o 

sistema público de saúde, ao permitir que estas parcerias entre a iniciativa 

pública e os setores privados possam atuar na área da saúde hospitalar. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, pag. 269) esta lei está na zona 

fronteiriça entre a ilegalidade e a imoralidade administrativa. Na medida 

em que, valoriza o princípio de eficácia, em desrespeito aos demais 

princípios básicos da administração pública.  

 

A contrarreforma da saúde se dá em uma dupla frente de um lado a 

proposta do Programa Nacional de Publicização, que através da 

institucionalização das Organizações Sociais que se propõe a atender as 

demandas e serviços da média e da alta complexidade. Do outro lado, 

tem-se a edição da NOB/96, criada pelo Ministério da Saúde com objetivo 

de incentivar as ações e serviços de atendimento básico de saúde, 

fragmentando e focalizando o atendimento para as classes vulneráveis 

socialmente. No próximo item analisaremos a NOB 96, buscando 

identificar nela os aspectos favoráveis a Reforma do Estado, em 

                                                           
36

 Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa 

Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas 

atividades por organizações sociais, e dá outras providências. 
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consonância com o PNP e que, por conseguinte, dificulta a concretude do 

SUS nos marcos da Reforma Sanitária.  

 

2.6- NOB 96, A MUNICIPALIZAÇÃO E A REFUNCIONALIZAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS DO SUS.   

 
Para compreendermos como o projeto de saúde pública vem sendo 

desvirtuado e adaptado às exigências neoliberais, analisaremos a 

NOB/96, que é responsável juntamente com outras iniciativas37·, pela 

refuncionalização dos princípios e diretrizes do SUS. A NOB 96 criada no 

contexto da Reforma do Estado não tem com essa semelhança apenas 

temporal, mas fundamentalmente, semelhanças ideológicas, sendo assim, 

não é exagero afirmar que com a sua implantação será dado um salto 

qualitativo sem precedentes para a concretude da reforma ―bresseriana‖. 

 
A NOB 96 constitui-se assim em um ponto de inflexão 
importante na reforma setorial, ao privilegiar uma 
reorganização do sistema centrada na atenção básica e nos 
programas seletivos, ao definir uma proposta de programação 
do sistema e ao reorientar a forma de autorização das 
internações hospitalares. Todas estas modificações estavam 
em conformidade com as propostas que norteavam, naquele 
momento, as discussões de Reforma do Estado (busca de 
eficiência, mudança na lógica de gestão, controle de 
resultados, fortalecimento da capacidade institucional do 
sistema e redução de gasto). É o próprio Bresser-Pereira 
(1998:254) que, referindo-se a NOB 96, afirma: ―considero o 
fato de haver conseguido convencer os médicos sanitaristas 
que dirigem o Ministério da Saúde da superioridade do modelo 
proposto uma das maiores vitórias do meu Ministério‖ 
(ARAUJO, 2010, pg. 91). 

 

A NOB/SUS 96, publicada no Diário Oficial da União de 6/11/96, por meio 

da Portaria nº. 203 e alterada pela Portaria 1882 de 18/12/97 - traz como 

núcleo central a redefinição do modelo de gestão e as dificuldades do 

financiamento, diante da ausência de uma fonte alternativa e estável de 

                                                           
37

 Organizações Sociais, instituídas pela lei nº 9.637, de 15 de  maio de 1998.  

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Lei 9790 de 1999 de 23 de março de 1999. 

Fundações públicas de direito privado, PLC (Projeto de Lei Complementar) n.º 92/2007. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.637-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.790-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.790-1999?OpenDocument
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recursos ao sistema. Exaustivamente discutida e negociada por longos 

doze meses, a NOB 96 teve muitas das suas propostas originais alteradas 

pelas portarias ministeriais, que segundo BAPTISTA, 2007: 

 
“As portarias do Ministério da Saúde têm servido como um 

valioso instrumento de poder, reforçando o papel concentrador 
do Executivo federal que edita portarias que tanto podem 
validar como desfazer pactos estabelecidos em leis ou mesmo 
em outras portarias. O argumento técnico mascara uma opção 
política dos governos na definição das diretrizes políticas para 
a saúde, como no caso do financiamento em que não se 
discute de forma transparente os critérios para a definição dos 
valores de tabelas e procedimentos, e a definição dos tetos e 

incentivos financeiros.‖ (pg.625). 

 
Ao analisarmos esta NOB não podemos nos refutar de observar que esta 

não é a proposta original, esta é uma proposta secundária, viável de ser 

aplicada, aprovada após as mudanças em sua estrutura por meio de 

artifícios legais. A viabilidade desta norma está diretamente vinculada à 

inexistência de uma fonte alternativa de financiamento, problema 

superado com a criação da CPMF (Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira). Entretanto, esta solução, como afirma OCKÉ-

REIS, ―seria uma solução – transitória – encontrada para suprir as 

necessidades do financiamento setorial. (1999, pg.2) 

 

 Os valores arrecadados com a CPMF incidiam sobre as movimentações 

financeiras. A crítica feita é que a ―CPMF não gerou o aumento de 

recursos esperado, por ter sido acompanhada pela substituição de fontes, 

decrescendo a importância da Contribuição Social sobre o lucro Líquido 

(CSLL) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) no orçamento do Ministério da Saúde. Em 1999, a CPMF deixa 

de ser fonte exclusiva da Saúde, passando a financiar a Previdência e, a 

partir de 2001, o Fundo de Combate à Pobreza‖. (DAIN, 2007, pg.1853) 

Mesmo não tendo representado incremento financeiro expressivo como 

avaliam os estudiosos, o fim da CPMF representou uma grande perda no 

financiamento da saúde e impôs ao governo a tarefa de buscar uma nova 
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fonte de financiamento. A princípio de caráter provisório, foi prorrogado 

por três vezes, em 1999, 2002 e 2003, e só com a rejeição no Senado de 

um novo pedido de prorrogação a CPMF teve fim em dezembro de 2007. 

 
Afora o desafio de administrar os parcos recursos advindos da CPMF, 

ainda era competência da NOB 96 harmonizar a política pública de saúde 

ao novo modelo de gestão pública introduzidos pela Nova Gestão Pública 

(NGP) 38. As inovações para o redesenho da política pública de saúde 

eram: 

Fomento à municipalização dos serviços de saúde, ou seja, 
estimular através de financiamento que os municípios 
responsabilizem-se pelo provimento das ações e serviços em 
saúde; a redefinição de responsabilidades entre os entes 
federados, configurando uma nova estrutura de pacto 
federativo; aumento da participação percentual da transferência 
regular e automática (―fundo a fundo‖) dos recursos federais a 
municípios e implementar esta modalidade de transferência aos 
estados, reduzindo a transferência por remuneração de 
serviços produzidos; fortalecer a gestão do SUS compartilhada 
entre os governos municipais, estaduais e federal, através das 
CITs e CIBs, como espaços permanentes de negociação e 
pactuação entre gestores; e a promoção e reorganização do 
modelo de atenção à saúde, adotando-se como estratégia 
principal a ampliação de cobertura do Programa de Saúde da 
Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS). (Levcovitz, E. et al. 2001, pg.279) 
 

A partir de então os repasses financeiros são responsabilidade dos três 

entes administrativos (União, Estados e Municípios) e cada um deve 

assegurar regularmente este aporte de recursos. As eventuais ou 

regulares transferências da união para os Estados, Municípios e Distrito 

Federal estará condicionadas a contrapartidas da Lei de Diretrizes 

Orçamentária. Os repasses de recursos também serão condicionados 

pela habilitação do Estado ou do Município, a um modelo de gestão. A 

                                                           
38

 Constituíam ideias centrais da NGP: Estado administrado ao estilo da iniciativa 
privada, contrato de gestão entre unidades, avaliação de desempenho, ênfase em 
resultados,redução do poder da burocracia,focalização na eficiência, busca de 
mecanismos regulatórios, introdução de conceitos de 
produtividade,flexibilidade,competitividade administrativa,participação dos agentes 
sociais e controle de resultados, descentralização na formulação e execução de políticas 
públicas e maior autonomia às unidades executoras.(ARAUJO,2010,pag.13) 
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lógica de sua transferência está baseada na obtenção da adesão dos 

municípios a programas com objetivos e metas específicos. Bueno & 

Merhy (1997) (Baptista, 2007, pg.289). 

 

De forma que o repasse do recurso está condicionado ao modelo de 

gestão do sistema, são criadas para os Estados duas condições de 

gestão: Avançada do Sistema Estadual e Plena do Sistema Estadual. Que 

tem como parâmetro as responsabilidades abaixo descritas, segundo 

CARVALHO, 2001: 

Gestão Avançada do Sistema Estadual: Elaboração da 
Programação Pactuada e Integrada (PPI) junto com os 
municípios; Detalhamento da programação da FAE; Elaboração 
e execução do Plano Estadual de Investimentos, negociado na 
CIB e aprovado no Conselho Estadual de Saúde; Coordenação 
da política de alto custo/complexidade, medicamentos 
excepcionais e tratamento fora do domicílio – TFD; Formulação 
da política de sangue e de medicamentos; Organização do 
sistema de referência e a câmara de compensação; e 
Coordenação da política de vigilância sanitária e 
epidemiológica; Contratação, controle e auditoria dos serviços 
sob gestão estadual. (pag.56) 

 

Diferente da anterior, em que sua atuação se dava em um nível de 

intervenção macro e essencialmente de planejamento, a Gestão Plena do 

Sistema Estadual compreendia além daquelas, as atividades fins, com 

uma atuação micro e com características de prestação de serviços direto. 

Somadas as atividades elencadas na Gestão Avançada, a Gestão Plena 

do Sistema Estadual ainda tem como competências, segundo 

CARVALHO, 2001: 

A Gestão dos serviços de saúde (exceto em municípios em 
gestão plena do sistema municipal e dos serviços básicos em 
municípios em gestão plena da atenção básica); e aOperação 
do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e Sistema 
de Informações Hospitalares (SIH/SUS) (BRASIL, 1997).(idem) 

 

 

Para os municípios a lógica era a mesma, neste caso, também eram dois 

os modelos de habilitação ao sistema, nomeados de Gestão Plena de 
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Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal. Para cada uma 

dessas condições de gestão foram previstas modalidades de 

repasse/transferência de recursos federais, divididas entre o custeio da 

assistência hospitalar e ambulatorial, as ações de vigilância sanitária e as 

ações de epidemiologia e de controle de doenças. Ainda segundo 

elaboração de CARVALHO, 2001, de acordo com a sua habilitação 

caberia a cada município habilitado a responsabilidade de executar: 

Gestão Plena da Atenção Básica: Gestão e execução da 
assistência ambulatorial básica (procedimentos incluídos no 
PAB), das ações de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Gestão de todas as unidades básicas de saúde (públicas e 
privadas) vinculadas ao SUS; Elaboração da programação 
pactuada e integrada; Autorização das internações hospitalares 
e procedimentos ambulatoriais especializados; e o Controle e 
avaliação da assistência básica. (pag.60) 

 

O outro modelo de Gestão denominado de Plena do Sistema Municipal 

como o próprio nome sugere tem o escopo de sua atuação, competências 

mais amplas. Ainda de acordo com a autora:  

 
A Gestão Plena do Sistema Municipal é responsável: pela 
Gestão de todas as ações e serviços de saúde no município 
(ambulatoriais e hospitalares); Gestão de todas as unidades e 
serviços de saúde (públicas e privadas) com vínculo ao SUS; 
Controle, avaliação, auditoria e o pagamento das ações e 
serviços de saúde no município; Operação do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH/SUS) e o Sistema de 
Informações Ambulatoriais (SIA/SUS); Elaboração da PPI; 
Administração da oferta de procedimentos de alto 
custo/complexidade para os quais era referência. (IDEM) 

 

O repasse de recursos entre a administração se dá através dos tetos 

Financeiros, as conhecidas ―caixinhas‖ de financiamento, estes repasses 

estão condicionados a contratos com previsão de objetivos e metas, 

acordados entre o Município e a União. O município para receber 

determinado recurso terá que executar o programa conforme acordado 

com a esfera federal.  Na medida em que condiciona o repasse financeiro 

a um modelo de habilitação e as suas respectivas responsabilidades, 

impede o Município a sua capacidade de criar programas que atendam a 

demanda e as particularidades locais. De modo que, esta vinculação nos 
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permite afirmar que a descentralização dos serviços de saúde não foi 

acompanhada de autonomia na gestão.   

 
―Embora a descentralização tenha este apelo à maior 
autonomia do poder local, à articulação de atores regionais e 
ao controle mais efetivo do cidadão das ações governamentais, 
não há garantia alguma de que uma proposta de 
descentralização supere, por si só, o clientelismo, a corrupção, 
a perda de capacidade regulatória e de formulação de políticas 
públicas pelo governo central, além de poder atuar como 
elemento facilitador do acirramento de disparidades regionais 
(ARRETCHE, 1996 pg.50). 

 
 

 
A proposta de divisão de recursos atrelada à adesão a um conjunto de 

ações é outro entrave a descentralização. Dialeticamente, à medida que 

teria como objetivo o incentivo à municipalização do sistema e a 

descentralização, não valorizaria aspectos locais. Como afirma Levcovitz, 

2001:  

 
A fragmentação do financiamento prejudica a integralidade da 
atenção à saúde, criando uma ―cesta básica‖, financiada com 
recursos do PAB e dos incentivos do PACS e PSF para os 
―cidadãos mínimos‖ e dando liberdade para o setor privado 
crescer na ausência do público como prestador de assistência 
hospitalar e ambulatorial especializada (pg. 289).  

 

 
Pela forma como está se dando o processo chegamos cada vez mais a 

acreditar que a descentralização está mais associada à transferência de 

responsabilidade com o financiamento, e cada vez menos objetiva o 

respeito à autonomia da gestão local. Não superado a lógica 

centralizadora do sistema. O teto financeiro nacional é constituído pela 

soma dos 26 tetos financeiros globais dos estados, acrescidos do teto do 

Distrito Federal. Os recursos de custeio da esfera federal, destinados às 

ações e serviços de saúde, configuram o Teto Financeiro Global (TFG), 

cujo valor, para cada Estado e cada Município, é definido com base na 

PPI (Programação Pactuada e Integral) 39 

                                                           
39

 A NOB 96 Inaugurou uma estratégia chamada de Programação Pactuada e Integrada – PPI, 

envolvendo atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de 

epidemiologia e controle de doenças. O que pode ser avaliada com um instrumento de 
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Em nível estadual o valor do TETO FINANCEIRO GLOBAL DO ESTADO 

será composto pela soma dos recursos direcionados ao Teto Financeiro 

da Assistência (TFA), somados com o da Vigilância Sanitária (TFVS) e da 

Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD).  Ressalvando que o valor 

total do teto financeiro do Estado também corresponde à soma dos 

valores de todos os tetos municipais, habilitados ou não a qualquer uma 

das condições de gestão. O TFGE, definido com base na PPI, é 

submetido pela SES ao MS, após negociação na CIB e aprovação pelo 

CES. O gráfico a seguir resgata a composição do financiamento estadual, 

de modo ilustrativo. 

 

FIGURA I: Caracterização da composição do financiamento Estadual em 
Saúde. 

 

FONTE: Elaboração própria, a partir da analise de CARVALHO, 2001.  

 

                                                                                                                                                               
reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de 

explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.  Essa Programação traduz as 

responsabilidades de cada município com a garantia de acesso da população aos serviços de saúde, 

quer pela oferta existente no próprio município, quer pelo encaminhamento a outros municípios, 

sempre por intermédio de relações entre gestores municipais, mediadas pelo gestor estadual. 
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Os recursos repassados aos municípios constituem o TETO 

FINANCEIRO GERAL MUNICIPAL (TFGM) que de acordo com 

CARVALHO, 2001: corresponde a soma dos seguintes tetos: 

 

PAB Fixo – Piso da Atenção Básica Fixa. Será estabelecido de 
acordo com o valor per capita (variável entre R$ 10,00 e R$ 
18,00), estando o mesmo direcionado ao custeio das ações 
básicas de assistência à saúde (consulta médica em clínica 
geral, pediatria e ginecologia, atendimentos de enfermagem e 
atendimentos básicos em odontologia), além das ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária. 

 
PAB Variável – Piso da Atenção Básica Variável. São recursos 

transferidos de modo a incentivar as seguintes ações: 

 

- Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 

- Programa de Saúde da Família (PSF); 

- Programa de Combate às Carências Nutricionais; 

- Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental; 

- Ações de Vigilância Sanitária; 

- Assistência Farmacêutica Básica. 

FAE – Fração Assistencial Especializada é o montante que 
correspondia ao custeio das ações especializadas e das de alto 
custo/complexidade realizadas em regime ambulatorial. 

 Remuneração de Internações Hospitalares – corresponde 
ao valor destinado ao pagamento das internações hospitalares, 
com base na Autorização de Internação Hospitalar (AIH). 
(pag.70) 

 

Esta inovação do financiamento aponta para uma alteração do modelo 

assistencial do sistema e na forma de sua organização, na medida em 

que o recebimento de recurso está intimamente vinculado ao tipo de 

serviço prestado pelo município. Infere-se neste momento o 

desenvolvimento e incentivo federal aos Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e ao Programa de Saúde da Família 
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(PSF)40. Os princípios básicos do PSF (conforme citação abaixo) 

demonstram a sua incompatibilidade com a política pública de saúde na 

medida em que fragmenta as ações, segrega os usuários do Sistema 

Único e prioriza financeiramente este programa em detrimento das outras 

áreas de ação do sistema. 

  

Merhy & Franco (2000) ressaltam quatro princípios básicos do PSF: (a) 

caráter substitutivo – alteração das práticas convencionais de assistência 

por um novo processo de trabalho, concentrado na vigilância à saúde; (b) 

integralidade e hierarquização – adoção da Unidade de Saúde da Família 

como primeiro nível de ações e serviços do sistema local de saúde; (c) 

territorialização e adscrição da clientela – incorporação do território 

enquanto espaço de abrangência definida; (d) equipe multiprofissional – 

composição realizada por um médico generalista ou médico de família, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes 

comunitários de saúde. (In; MARQUES & MENDES, 2002, pg.165)  

 

A crítica a este modelo reside na própria lógica do programa, criado 

através de determinação do Banco Mundial, tem em suas medidas grande 

sintonia com a proposta Neoliberal, o modelo não traz solução aos 

impasses da política pública de saúde brasileira. Ao contrário, na medida 

em que foca o financiamento na atenção básica em determinadas áreas 

geográficas, reduz os investimentos feitos aos grandes hospitais públicos. 

Neste sentido o objetivo é baratear os serviços financiados pelo Estado 

haja vista, que os serviços o PSF tem um investimento bem mais modesto 

do que aquele a ser exigido em hospitais que requer equipamentos mais 

                                                           
40

 Para maiores esclarecimento e reflexões ler: Escorel S, Giovanella L, Mendonça MHM, 

Magalhães R, Senna MCM. Avaliação da implementação do Programa Saúde da Família em 

dez grandes centros urbanos: síntese dos principais resultados. Brasília: Ministério da Saúde, 

Secretaria de Políticas de Saúde, Atenção Básica de Saúde; 2002. FRANCO, Túlio Batista; 

MERHY, Emerson Elias. Programa de Saúde da Família: contradições e novos desafios. 

Congresso Paulista de Saúde Pública (6: 1999 out. 17-20: Águas de Lindóia). Anais Saúde na 

Cidade: como garantir a qualidade de vida na cidade? /Editores Áurea Maria Zollner Ianni, 

Claudia Maria Borges - São Paulo: APSP; 2000 v.2. 
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sofisticados e profissionais mais especializados. Se a criação do PSF 

tivesse como meta o fortalecimento da integralidade do SUS, financiando 

igualmente e proporcionalmente todo o sistema, certamente teria 

representado um grande avanço. Mas na lógica de substituição e 

focalização de investimento como esta posto este programa mais impede 

do que permite avançar a construção do SUS. 

 

A proposta sinaliza para que o PSF sirva como ―porta de entrada do 

sistema‖, prestando serviços em nível de atenção básica, localizados 

próximos a população assistida e com garantia de acessibilidade aos 

usuários, medidas que aparentemente fortaleceriam a integralidade do 

sistema. Entretanto, a integralidade desejada só seria possível se os 

investimentos financeiros tivessem uniformidade em todos os níveis de 

complexidade, o que contribui sobremaneira, para o insucesso do PSF. 

De acordo com Escorel, 2007: ―os mecanismos de integração não são 

suficientes para garantir um sistema de referência e contra-referência que 

possibilitasse a coordenação do cuidado”. (pg.174). 

 

Para VIANA & DAL POZ (2005), a tendência é que o PSF se torne um 

programa para as populações mais deprimidas socialmente e continue o 

modelo antigo em algumas áreas, de pouco risco, dentro dos municípios. 

Entretanto, em municípios carentes, ele pode vir a ser o modelo único de 

assistência. Na tentativa de conferir universalidade à atenção básica, o 

que também não ocorre devido aos parâmetros da territorialização; a 

integralidade do sistema está colocada em xeque. 

 

Pessoal da Unicamp, Wanderley e Emerson, fizeram 
críticas acerbadas ao que denominaram de uma NOB em 
sintonia com os projetos neoliberalizantes do governo.  ―A 
NOB–96 fragmenta a integralidade da ação criando uma 
cesta básica para os cidadãos mínimos e dá liberdade 
para o setor privado crescer...‖.  ―A NOB–96 fere a 
autonomia de gestão dos municípios...‖. (CARVALHO, 
2001, pg. 442) 
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Na medida em que a NOB 96 cria o PSF e com ele o modelo de atenção 

a saúde focalizada, segmentada de acordo com o nível social, pois os 

PSF localizam-se quase sempre em áreas periféricas, passa o Estado a 

atender as necessidades mínimas dos serviços de saúde. A classe média 

é excluída desse processo e para supri as suas necessidades de saúde 

são induzidas a buscar no mercado a satisfação de suas necessidades. 

Para os estratos mais pobres da sociedade os serviços de saúde são 

possíveis de acessar via PSF, para as demais classes, devido à falta de 

investimento dos hospitais, o sucateamento dos serviços e do 

atendimento, gerados pela desresponsabilidade do Estado no 

financiamento e na administração do mesmo, dissemina-se a idéia de 

inoperância e ingerência nos serviços prestados pelo Estado. Como 

pontua NEVES e CANTON: 

A insuficiência no atendimento e na qualidade dos serviços 
públicos de saúde abre brecha para o crescimento do setor 
privado que investe em tecnologias para melhor atendimento. 
O setor público, em vez de competir com o setor privado, 
procura demarcar um campo de complementaridade. Assim, o 
setor privado de saúde suplementar aposta no insucesso do 
SUS como estratégia para viabilizar-se ainda mais, 
beneficiando-se do processo de universalidade excludente. 
(pag.157) 

 

A esta desresponsabilização do Estado na administração dos serviços 

sociais, dentre eles o de saúde, impõe a população buscar atendimento 

na rede privada, vista como mais ágil ,eficaz e eficiente. ―Ao incorporar o 

ideal do acesso e da qualidade, a população se engaja junto ao Estado no 

projeto neoliberal de privatização da saúde” (IDEM, pag.159) se Citaria 

como mais grave nesse processo, a indução do Estado a 

remercantilização dos serviços de saúde, e a idéia disseminada por 

extensão, que cada indivíduo deve procurar supri as suas necessidades 

de acordo com as suas possibilidades, individualizando a questão e 

fragmentando a lógica de saúde como um direito social.  
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Com o Programa Nacional de Publicização e a NOB 96, cria-se um 

ambiente apto ao fomento de outras medidas neoliberalizantes na saúde. 

Mediado, em alguns momentos pela falta de reflexão crítica da sociedade 

e desconhecimento da matéria, uma série de inovações jurídicas é 

construída confundindo e fragmentando a luta política em defesa dos 

serviços públicos. Este mecanismo será avaliado mais adiante através 

das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e das 

Fundações Estatais.   
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CAPITULO 3 - AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS UM 

DURO GOLPE NO SUS. 

 
De acordo com SILVA, 2010: ―As parcerias público-privadas devem ser 

entendidas como um rearranjo da atuação articulada entre Estado e 

iniciativa privada, apresentando novos conceitos e uma nova metodologia 

para direcionar a atuação conjunta dos dois‖(pg.02). Para ele esta 

articulação não é algo novo, ao contrário esta relação perpassa vários 

momentos históricos e comportam em si elementos distintos. 

 

Fruto da Reforma do Estado estas parcerias representam um avanço 

exponencial do modelo privatista na saúde, introduzindo as diretrizes de 

um Estado Neoliberal na política de saúde. É através das parcerias que o 

Estado redesenha sua área de atuação e reduz-se na prestação de 

serviços sociais. 

 

3.1 - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 

 
Estimulada pelo Programa Comunidade Solidária, a Lei nº. 9.790, de 23-

3-99, disciplinou a criação das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público e os, respectivos, contratos de parcerias. Esta lei nasce 

de uma demanda para o fortalecimento do terceiro setor, que cobrava a 

redução dos custos operacionais e a flexibilidade nos processos para o 

seu reconhecimento institucional como organizações que prestariam 

serviços públicos à sociedade.  

 

O Programa Comunidade Solidária durante a sua vigência tentou incutir 

na Sociedade Civil que é possível gerir serviços sociais de interesse 

público sem apoio estatal, valorizando a ideia de que o que é público não 

é monopólio Estatal. Ainda, fortaleceu o propósito de que existem 
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políticas públicas que de certo modo, podem ser mais bem administradas 

se estiverem sob a responsabilidade da sociedade. Legitimou a ausência 

do Estado na prestação e financiamento destes serviços. 

 

Passada a euforia, e a diminuição dos investimentos financeiros 

Internacionais o terceiro setor constata que é incapaz de prestar serviços 

públicos gratuitos sem o apoio do Estado. Na tentativa de reaver esta 

situação passam a exigir do Estado que medidas de socorro a este setor 

sejam elaboradas. É neste cenário em que é criada a lei das OSCIPS, 

conhecida como a "nova lei do Terceiro Setor". 

 
As OSCIPS são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares, para 
desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com 
incentivo e fiscalização pelo Poder Público, mediante vínculo 
jurídico instituído por meio de termo de parceria. (DI PIETRO, 
2010, pg.500) 

 

Deve-se ressaltar, entretanto, que da mesma forma como as 

Organizações Sociais, as OSCIPS trata-se de um título de utilidade 

pública, neste caso concedido pelo Ministério da Justiça, somente às 

instituições que se adaptarem as exigências do termo de parceria. As 

OSCIPS comportam ainda outra semelhança com as O.S‘s, as duas são 

paraestatais, ou seja, estão juridicamente fora das responsabilidades 

administrativas do Estado. Diferencia-se das O.S pelo seu escopo de 

atuação que será ampliado sensivelmente, de acordo com Alexandrino & 

Paulo, 2009: 

Assistência social; Promoção da cultura, defesa e 
conservação do patrimônio histórico e artístico; Promoção 
gratuita da educação ou da saúde; Promoção da 
segurança alimentar e nutricional; Defesa, preservação e 
conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; Promoção do voluntariado; 
Promoção do desenvolvimento econômico e social, e 
combate à pobreza; Experimentação, não lucrativa, de 
novos modelos socioprodutivos e de sistemas 
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alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;  
Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos 
direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse 
suplementar;  Promoção da ética, da paz da cidadania, 
dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 
universais; Estudos e pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos. 
(pg.148 a 149) 

 

Para estabelecer as regras contratuais entre o Estado e os prestadores de 

serviços públicos, a lei 9.790/99 instituiu o Termo de Parceria, um 

instrumento jurídico de fomento e ingerência nesta relação. O termo 

comporta em si o objetivo de imprimir maior agilidade gerencial aos 

projetos e realizar o controle pelos resultados. Para DI PIETRO, 2010:  

O vínculo com a Administração Pública é estabelecido por meio 
de termo de parceria, que deve especificar como cláusulas 
essenciais o objeto, com especificação do programa de 
trabalho; as metas resultados a serem atingidos e os 
respectivos prazos de execução ou cronograma; os critérios 
objetivos de avaliação de desempenho, mediante indicadores 
de resultado; previsão de receitas e despesas, inclusive com 
detalhamento das remunerações e benefícios do pessoal a 
serem pagos com recursos oriundos ou vinculados ao termo de 
parceria; obrigatoriedade de apresentação de relatório anual, 
com comparação entre as metas e os resultados; alcançados, 
acompanhado de prestação de contas; publicação na imprensa 
oficial do extrato do termo de parceria e de demonstrativo de 
sua execução física e financeira (art.10, § 2º.)(pg. 501) 

 

A habilitação como OSCIP não representa direito adquirido, a qualquer 

momento e em caso de descumprimento das determinações legais pode 

ser desclassificadas, asseguradas para tanto, a ampla defesa e o 

contraditório41. Afora estas questões jurídicas legais que elucidam a 

discussão, outras devem ser trazidas a contento para elucidar o propósito 

de tais medidas.  Neste processo cria-se uma flexibilidade na concessão 

de títulos públicos e facilidade no acesso a recursos públicos que dentre 

outros autores, MODESTO, 2001, avalia como desvantajoso:  

                                                           
41

  Direito assegurado constitucionalmente no art. 5 da CF/88 em seu inciso LV - aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
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Ligado à função de certificação surge a possibilidade de 
certificação indevida, realizada sem critério, por ato 
administrativo ou lei casuística, como perversão de muitas 
vezes difícil controle. A concessão graciosa e indevida do título 
pode revelar tanto a frouxidão dos critérios utilizados para 
reconhecimento do título pela autoridade competente quanto 
hipótese de clara fraude, violação intencional do modelo legal 
geral na matéria. A reiteração de certificações indevidas produz 
com o tempo uma erosão da credibilidade do título, pois este 
deixa de servir efetivamente como instrumento de identificação 
de um certo tipo de entidade, para ser confundido com uma 
simples exigência legal.(pg.04) 

 

Considerando este aspecto surge aos órgãos responsáveis42 uma 

preocupação, socialmente virtuosa, de como serão fiscalizadas estas 

instituições para que relações promiscuas não sejam mantidas com o 

financiamento público. O autor ainda distingue duas modalidades de 

OSCIPS as ―autênticas‖ e as ―inautênticas‖, distinguindo aquelas que 

desenvolvem seriamente e com responsabilidade suas funções públicas, 

daquelas que se servem da dificuldade de fiscalização Estatal para 

praticar irregularidades. A única discordância com o autor é que este 

processo não tenha relação com a política de transferência de 

responsabilidade, adotada pelo Estado Neoliberal. 

 

O Autor conclui a sua reflexão afirmando que, a ampliação do número de 

OSCIPS qualificadas no Brasil está intimamente ligada a uma ―crise na 

concessão de títulos públicos‖, o que para nó tem diagnóstico diferente. 

Este aumento nada mais representa do que uma política há muito 

discutida e rediscutida, de implantação de um Estado mínimo. Esta 

medida representa um passo a mais, dado em favor da Reforma do 

Estado, as áreas de atuação das parcerias são estendidas e as OSCIPS 

vêm se transformando em verdadeiros negócios lucrativos.  

 

A evidência e está afirmação supracitada está tão nítida, que já é possível 

a contratação de advogados especialistas na concessão desta 

                                                           
42

 Ministério Público, Tribunal de Contas, dentre outros. 
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modalidade de titulo público, e na internet sites ensinam o caminho mais 

fácil de obter esta licença. Na mesma proporção crescem os números de 

denúncias sobre irregularidades, malversação de bens públicos e 

lavagem de dinheiro. Os responsáveis pela fiscalização são Ministério 

Público, e a Advocacia-Geral da União, que mesmo com todo o seu 

aparato organizacional não tem conseguido conter a corrupção dentro 

destas instituições.  

 

Assim como as Organizações Sociais, as OSCIPS negam algumas regras 

do direito público e com ele a estabilidade dos profissionais, a lei de 

licitações para contratação de serviços, a seleção através de concursos 

públicos e todos os meios legais de controle interno e externo do Estado. 

Abaixo traremos um gráfico mensurando o número de instituições 

cadastradas a cada ano em Pernambuco, relativos ao ano de 2001 e 

2010. 

 
GRAFICO III: Caracterização do Número de Instituições Pernambucanas 
cadastradas como OSCIPS entre 2001 e 2010. 

 

FONTE: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2011. http://portal.mj.gov.br/data/,Elaboração própria. 
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Analisando o gráfico acima podemos verificar que houve um aumento 

considerável na concessão de títulos públicos e depois os números 

confirmam um arrefecimento do processo. No ano de 2001, foram 16; em 

2002 o valor incorre para 11; em 2003 há um aumento expressivo 

elevando-se para 18; em 2004, volta a cair e apenas 14 instituições 

recebem a titulação. O ano de 2005 tem um aumento exponencial de 24 

instituições habilitadas, os anos seguintes há uma tendência de queda 

nestes valores, sendo assim, 2006/2007 a concessão cada para 14 por 

ano, acompanhado em 2008 de 11 habilitações, em 2009 mais 06 e em 

2010 de apenas 03 novos cadastros. 

 

A considerável queda entre os anos de 2006 a 2010 poderiam até ser 

comemorados, se este decréscimo não indicasse que estava em curso 

dentro do aparato do Estado a implantação de outro projeto legislativo tão 

perverso quanto este analisado, a criação e disseminação das Fundações 

Estatais de Direito Privado. Para uma analise prática e didática, trago a 

quadro comparativo abaixo: 

TABELA VI : Caracterização comparativa da síntese dos modelos de 

gestão entre o SUS,as OS e as OSCPIS. 

Sistema Único de  

Saúde (SUS) 

OS* OSCIPs* 

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

Autonomia 
Administrativa e 
Financeira de cada 
OS. 

Autonomia 
Administrativa e 
Financeira de cada 
OSCIP 

Descentralização da 
Gestão entre as três 
esferas de Governo. 

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

Descentralização das 
Ações e Serviços de 
Saúde para a Iniciativa 
Privada e não para os 
Municípios. 
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Hierarquização dos 
Serviços, conforme a 
complexidade da 
atenção à saúde, sob 
comando único. 

Autonomia Gerencial 
dos Serviços de cada 
OS 

Autonomia Gerencial 
dos Serviços de Cada 
OSCIP 

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

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

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

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

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

Universalidade e Inte-
gralidade da Atenção 
à Saúde 

 

Focalização do Estado 
no atendimento das 
demandas sociais 
básicas, conforme o 
interesse da OS. 
Realização do Estado 
no atendimento das 
demandas sociais 
básicas, conforme o 
interesse da OS. 

Focalização do Estado 
no atendimento das 
demandas sociais 
básicas, conforme o 
interesse da OSCIP. 

 

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

Inexistente Inexistente 
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Controle Social, com 
Conselhos de Saúde 
que acompanham e 
fiscalizam a 
implementação da 
política de saúde e a 
utilização de seus 
recursos.  

 

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

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

 

FONTE: REZENDE, 2007. In; BRAVO, Maria Inês Sousa, política de saúde na atual conjuntura: 

modelos de gestão e agenda para a saúde, 2007, UERJ. 

 

 
De acordo com o quadro acima, podemos afirmar que as inovações 

trazidas pelas parcerias do Estado com a iniciativa privada para prestar os 

serviços de saúde desvirtua completamente à lógica do SUS ―legal‖. A 

gestão do sistema de saúde que se dava através de redes 

hierarquizadas, com comando único em cada esfera de governo dará 

lugar à gestão autônoma, flexível, independente. Impossibilitando a 

integralidade das ações e serviços em saúde. O financiamento da política, 

que desde sempre representou um obstáculo à sua efetivação, 

permanece sem solução. Pois, não há como crer que sem o repasse 

transparente e planejado com financiamento público, esta política se torne 

viável. A universalização neste modelo de gestão permanecerá 

excludente, e o controle social prática quase impossível. 

 

Para o Subprocurador Geral da República Wagner Gonçalves as 

terceirizações, como também ficaram conhecidas às parcerias público-

privadas na saúde são inconstitucionais na medida em que: 

 Não há aumento da capacidade instalada, pelo contrário. O 
Estado transfere suas unidades hospitalares, prédios, móveis, 
equipamentos, recursos públicos e muitas vezes pessoal para 
a iniciativa privada, que passa a dispor dos mesmos como se 
seus fossem, recebendo, em contrapartida, recursos públicos, 
gerindo-os como se particulares fossem. Não efetuam sequer 
licitação para compra de material. (GONÇALVES, 1998, 
pag.15) 
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Afora estas, outras são as considerações feitas pelo Subprocurador que 

caracterizam este processo como inconstitucional e representa ainda, por 

parte do Estado uma postura de omissão na prestação do serviço de 

saúde sob a sua responsabilidade. 

 ―É que a Constituição, no dispositivo do art. 199, § 1º, permite 
a participação de instituições privadas "de forma 
complementar", o que afasta a possibilidade de que o contrato 
tenha por objeto o próprio serviço de saúde, como um todo, de 
tal modo que o particular assuma a gestão de determinado 
serviço. Não pode, por exemplo, o Poder Público, transferir a 
uma instituição privada toda a administração e execução das 
atividades de saúde prestada por um hospital público ou por 
um centro de saúde; o que pode o Poder Público é contratar 
instituições privadas para prestar atividades-meio, como 
limpeza, vigilância, contabilidade, ou mesmo determinados 
serviços técnico-especializados, como os inerentes aos 
hemocentros, realização de exames médicos, consultas, etc.; 
nesses casos, estará transferindo apenas a execução material 
de determinadas atividades ligadas ao serviço de saúde, mas 
não sua gestão operacional."( IDEM). 

 

É baseado nestas analises e questionamentos que entendemos que esta 

mudança, ao invés de representar a possibilidade de ampliação do 

acesso aos serviços de saúde, elemento central da proposta das 

Fundações Estatais de saúde, tem criado espaços de fiscalização para a 

máquina administrativa do Estado, gerando brechas que permitem 

práticas corruptas, de malservação do dinheiro público e  com forte 

tendência ao regresso do clientelismo político.  

 

III. II. FUNDAÇÕES ESTATAIS, SUTIL PRIVATIZAÇAO DA SAÚDE. 

 
Antes de adentramos na discussão sobre as Fundações Estatais de 

Direito Privado é necessário analisarmos e compreendermos a estrutura 

organizativa da administração pública brasileira43 e o seu comportamento 

na prestação de serviços à sociedade, assim como os princípios que a 

regem. Coube então, ao artigo 37º a incumbência de descrevê-los, e a 

                                                           
43

 Toda a exposição é baseada nos ensinamentos dos autores, DI PIETRO e ALEXANDRINO & 

PAULO.  
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partir dele reafirmar a responsabilidade do poder público na titularidade 

dos serviços públicos44.  

 

A execução dos serviços públicos será prestada em observância a 

algumas regras que surgem como parâmetros regulatórios para a 

interpretação das demais normas jurídicas. Objetivando oferecer 

coerência e harmonia para o exercício do ordenamento jurídico. Sendo 

eles os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência.  

 

Conforme o Princípio da Legalidade ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5. º, II, da CF). 

Limita a atuação do Estado, com vista a garantir a proteção contra o 

abuso e desmandos de poder por parte dos governantes. DI PIETRO, 

2010 assinala: 

 Na relação administrativa, a vontade da Administração Pública 
é a que decorre da lei. Segundo o princípio da legalidade, a 
Administração Pública só pode fazer o que a lei permite; no 
âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o 
da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a 
lei não proíbe. (pg. 64),   

 

Ou seja, este princípio tem repercussão diferenciada para o direito público 

e para o direito privado. No Direito Privado, tendo em vista o interesse 

privado, as partes poderão fazer tudo o que a lei não proíbe ou não prevê; 

no Direito Público, diferentemente, existe uma relação de subordinação 

perante a lei, ou seja, só se pode fazer o que a lei expressamente 

autorizar. 

O Princípio da Impessoalidade deve ser analisado sobre duas ópticas, 

primeiro que sua atuação deve ser direcionada a todos, evitando 

                                                           
44

 Entendidos por Hely Lopes Meirelles, como todo aquele prestado pela administração ou por 

seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 

secundarias da coletividade ou simples conveniência do Estado. (ALEXANDRINO & PAULO, 

2009, pg.130) 
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sobremaneira o favorecimento de alguns em relação a outros, almejando 

a imparcialidade e a superação de favoritismos. O processo de licitação 

(Lei 8.666/ 93) fomenta este princípio na medida em que todos concorrem 

na prestação de serviços ao Estado garantindo as condições de 

igualdade; a seleção através de concurso público também é um 

mecanismo de estimulo a este princípio.  

 
“No segundo sentido, (...) significa que ―os atos e provimentos 

administrativos são imputáveis não ao funcionário que os 
pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da 
Administração Pública, de sorte que ele é o autor institucional 
do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a 
vontade estatal‖. Acrescenta que, em consequência ―as 
realizações governamentais não são do funcionário ou 
autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as 
produzira. A própria Constituição dá uma consequência 
expressa a essa regra, quando, no § 12 do artigo 37, proíbe 
que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em 
publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos‖. (IDEM, pg. 67) 

 

O Princípio da Moralidade representa uma tentativa de superar o 

formalismo interno do direito em si, e propõe analisar aspectos éticos e 

coerentes com uma postura honesta, neste sentido Hely Lopes Meirelles, 

(2009):  

Este princípio estabelece que o ato administrativo não tenha 
que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da 
própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto. A 
moral comum arremata Hauriou, é imposta ao homem para sua 
conduta externa; a moral administrativa é imposta ao agente 
público para sua conduta interna, segundo as exigências da 
instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o bem 
comum. ( pg.09) 

 

O último princípio a ser citado, o da Publicidade designa o dever de 

conferir transparência aos atos praticados em nome da administração 

pública. A exceção a esta regra, impõe-se para aqueles atos e atividades 

que estiverem relacionados com a segurança nacional ou quando o 
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conteúdo da informação for resguardado por sigilo (art. 37, § 3. º, II, da 

CF/88). 

 
A Emenda Constitucional de n. 19/199845 acrescenta à administração o 

último princípio básico, o da eficiência, como tentativa de modernizar e 

garantir maior qualidade nos serviços prestados pela administração 

pública46. ―Este princípio será uma ponte entre a administração 

burocrática e a sua superação para uma administração pública gerencial. 

Neste modelo de administração pública, há o privilégio para aferição de 

resultados, com ampliação da autonomia dos entes administrativos e 

redução dos controles-meios”. (ALEXANDRINO E PAULO, 2009). 

Pressupõe também, fazer mais a um custo menor. 

 
Desta forma, o conceito do princípio de eficiência é econômico 
e não jurídico, pois ele orienta a atividade administrativa a 
alcançar os melhores resultados a menor custo e utilizando os 
meios que dispõe. Assim, devem-se buscar os melhores 
benefícios a menor custo possível. A eficiência como princípio 
assume duas vertentes: a primeira é organizar e estruturar a 
máquina estatal para torná-la mais racional para que as 
necessidades da sociedade sejam alcançadas de forma mais 
satisfatória e a segunda, é regular a atuação dos agentes 
públicos buscando que esses tenham um melhor desempenho 
possível a fim de atingirem os melhores resultados. 
(SERESUELA, 2002, pg.05) 

 

Todos estes princípios, de um modo ou de outro valorizam a supremacia 

do interesse público em relação ao interesse de um particular, e o 

indisponibiliza a interesses individuais, que são balizas para uma prática 

administrativa coerente. Além de conferir princípios orientadores das 

práticas administrativas, a Constituição também estabeleceu uma 

                                                           
45

 A Emenda Constitucional de n.º 9– também conhecida como emenda da REFORMA 

ADMINISTRATIVA – inova com as principais alterações: quebra da obrigatoriedade do Regime 

Jurídico Único para a contratação na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações; mudança 

quanto ao limite máximo da remuneração dos ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, e 

suas respectivas acumulações de cargos e de remunerações; mudou-se também quanto à 

estabilidade; quanto a paridade, entre outros.  
46

 O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar favorável a uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN), impetrada em 2000 pelo PT, PDT, Pc do B e PSB, que questiona a 

Emenda Constitucional (EC) 19/98, ainda na era FHC. 
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organização em duas modalidades de serviços: os que iriam ser 

prestados diretamente pelas pessoas políticas (União, Estado, Distrito 

Federal e Municípios) compondo a chamada administração direta; e os 

serviços que seriam descentralizados, configurando a administração 

indireta. 

 
A administração Indireta em nosso País é formada pelas: Sociedades de 

economia mista, Empresas Públicas, Autarquia47 e Fundações Públicas. A 

escolha por este percurso é para entendermos que diferentemente das 

O.S‘s e das OSCIPs, as mudanças jurídicas advindas das Fundações de 

direito privado serão introduzidas dentro da estrutura administrativa do 

Estado. As O.S‘s e as OSCIPs estavam perfiladas entre as paraestatais, 

ou seja, entidades fora do aparelho administrativo do Estado. As 

Fundações48 representam assim a flexibilização na estrutura interna do 

Estado. É o Estado adequando-se às novas exigências, se 

redimensionando, por isso avaliamos serem mais nefastas as suas 

repercussões. 

 

Existe no direito brasileiro um grande impasse em relação às Fundações. 

Conforme DI PIETRO, 2010: ―De todas as entidades da administração 

indireta, a fundação é, sem dúvida alguma, a que tem provocado maiores 

divergências doutrinárias no que diz respeito à sua natureza jurídica e às 

consequências que daí decorre”. (pg. 259). Lenir Santos, 2009, solidária a 

este entendimento afirma: 

 
As Fundações instituídas pelo poder público sempre 
foram objetos de celeuma, tanto entre nossos 
doutrinadores como no âmbito do poder judiciário, tendo 
a Constituição de 1988 introduzido mais confusão do que 
solução para os díspares entendimentos sobre a 

                                                           
47

 Como não é propósito do trabalho analisar cada uma delas, sugiro para os interessados em 

aprofundar a leitura, ler: ALEXANDRINO, Marcelo & VICENTE, Paulo. Direito Administrativo 

descomplicado. 17 ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense; São Paulo: Método, 2009. 
48

 É válido ressaltar que também existem Fundações que não integral a administração Indireta.  
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natureza jurídica e o regime jurídico das Fundações 
Públicas. (pg.49) 

 

Quanto ao entendimento relacionado à natureza jurídica deste ente, 

existem na doutrina dois posicionamentos divergentes entre si. Há os que 

acreditam e defendem que as Fundações instituídas pelo poder público 

devam ter o caráter eminentemente de direito privado49·; e há aqueles 

que defendem a possibilidade de serem de direito público ou privado50, a 

critério da administração e em conformidade com as suas necessidades e 

atividades a serem exercidas.  De acordo, com decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) RE 219.900-RS-2001, tendo como 

relatora a Ministra Ellen Gracie, que define que é a administração 

instituidora da Fundação que decidirá,ressalvando os seus interesses e o 

tipo de atividade prestada, se a mesma será de direito público ou de 

direito privado. 

 

As Fundações dotadas de personalidade de direito público serão regidas 

integralmente por regras de Direito Público. Quando dotadas de 

personalidade de direito privado, sujeitam-se a um regime jurídico híbrido, 

com regras do direito privado e derrogações de direito público, “referentes 

fiscalização financeira e orçamentária (controle externo) e ao controle 

interno pelo Poder Executivo. (DI PIETRO, 2010, pg. 261).  

 

A partir desta nova possibilidade, surge à necessidade de rever o 

ordenamento jurídico e mediante o projeto de Lei Complementar 92-

A/2007, instituir em quais áreas este novo ente híbrido poderia atuar. 

Sendo definidas as seguintes áreas:  

I – saúde, incluindo os Hospitais Universitários; 

II - assistência social; 

                                                           
49

 Celso Antonio Bandeira de Mello; e não podemos deixar de dizer que Hely Lopes Meirelles 

sempre defendeu a natureza privada das Fundações instituídas pelo poder público, ainda que tenha 

revisto sua opinião após a constituição de 1988. ( SANTOS, 2009, pg.55) 
50

 Defende esta posição Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Odete Medauar, José dos Santos Carvalho 

Filho, Sérgio de Sundfeld, dentre outros. (IDEM) 
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III - cultura; 

IV - desporto; 

V - ciência e tecnologia; 

VI - meio ambiente; 

VII - previdência complementar do servidor público, de que 
trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição; 

VIII - comunicação social;  

IX - promoção do turismo nacional.( Emenda Constitucional 
19/98) 

 

Para o Professor Paulo Modesto51, mentor de um anteprojeto de lei em 

matéria de Reforma do Estado, a uma desorganização administrativa 

característica do direito público brasileiro motivada pela carência de uma 

lei geral que regule e uniformize com clareza e precisão as estruturas de 

funcionamento do aparelho burocrático do Estado. Gerando o que ele 

classifica como ―Princípio casuístico‖ da Constituição, ou seja, não se 

prevê um estatuto modelo, único, que defina parâmetros básicos de 

atuação de cada instituição, ao contrário, a redefinição de um novo ente 

se dá no momento de sua criação. Ele avalia como salutar a Lei 

Complementar 92/2007 na medida em que a sua regulação determinará 

com os ―rigores necessários‖ as áreas de atuação das Fundações, 

superando o ―casuísmo‖ da Constituição. 

 
Na avaliação dos mais ―céticos‖ e da qual corroboramos, a ―necessidade‖ 

de regulamentação do artigo 37 º oportunizou ao governo e aos seus 

aliados a “brecha” para a realização das contrarreformas do Estado de 

                                                           
51 Professor de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da 

Universidade Salvador (UNIFACS). Coordenador do Curso de Especialização em Direito Público 

da UNIFACS. Assessor Jurídico Legislativo do Ministério Público da Bahia. Membro do 

Ministério Público da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e do 

Instituto dos Advogados da Bahia (IAB). Conselheiro Técnico da Sociedade Brasileira de Direito 

Público (SBDP). Vice-Presidente do Instituto de Direito Administrativo da Bahia (IDAB). E-mail: 

paulomodesto@yahoo.com. 
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interesse do capital, sob a forma de fundações estatais. (GRANEMANN, 

2008). 

 

Determinadas a implantar na administração dos hospitais públicos 

brasileiros os princípios norteadores da Reforma Administrativa do 

Estado, as fundações apresentam-se com alternativa ―única capaz‖ de 

superar a crise vivida pela rede de hospitais do SUS. Podemos concluir 

que as Fundações Públicas de direito privado, conhecidas também como 

Fundações Estatais, são instituições sem fins lucrativos, integrante da 

administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito 

privado para exercício de atividades que não exijam o uso do poder de 

polícia e fiscalização do Estado. 

 

 Este modelo tem se utilizado de um discurso sedutor de garantir maior 

autonomia as instituições, na medida em que autoriza maior liberdade 

financeira, administrativa e flexibilidade na contratação dos recursos 

humanos como elementos imprescindíveis para a garantia de melhor 

desempenho organizacional da instituição e maior acesso aos usuários do 

sistema. Entretanto, para garantir estes objetivos a proposta tem sido 

elaborada desrespeitando algumas prerrogativas do direito público, e 

negligenciando o principio da moralidade administrativa. Sendo assim, no 

momento que o poder público a institui, ela torna-se autônoma. Não se 

submetendo a relação hierárquica entre a fundação e o poder público. 

 

Quanto à flexibilidade financeira, de antemão alertamos não será mantida 

pelo Poder Público, ou seja, não integrará o Orçamento Geral da União. 

―Suas rendas são oriundas das receitas que auferir com a prestação de 

serviços e o desenvolvimento de suas atividades, bem como doações 

conforme dispuser a lei ordinária que autoriza a instituição‖ (PAES, 2009, 

pg. 150).  
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No mais, O Plano Diretor da Reforma de Estado deixava aberta a 

possibilidade de maior engajamento da sociedade na cooperação com os 

serviços de saúde, na medida em que ressalva, ―... que a sociedade (...) 

deverá também participar minoritariamente de seu financiamento, via 

compra de serviços e doações‖. O que corresponde que a sociedade 

deverá sofrer uma dupla tributação, por meio de impostos e desembolso 

direto na hora que precisar socorrer aos serviços de saúde. O que 

fortalece a ideia de que esta mudança jurídica representa a privatização 

dos serviços de saúde. Sem mais, afirma DALLARI, 1995: “É ilusória a 

imagem da fundação como fonte milagrosa de recursos. Como regra, a 

fundação deverá ser instituída com base num patrimônio rentável, capaz 

de produzir o suficiente para atingir os objetivos pretendidos”.  

 

A relação entre elas será necessária apenas para exercer o controle de 

legalidade ou controle finalístico de suas atividades. ―Cabendo ao 

Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas a atribuição 

fiscalizatória sobre tais entes. Ao primeiro deverão, por força de lei, 

obrigatoriamente prestar contas todas as fundações instituídas e 

disciplinadas segundo os ditames do Código Civil‖ 52. (SILVA, 2004). 

 

De acordo com o Projeto que cria as Fundações Estatais, ―elas são 

instituídas através do patrimônio público, estruturadas e equipadas com o 

mesmo dinheiro público, mas a administração é repassada a iniciativa 

privada através de um processo licitatório‖. O seu patrimônio é constituído 

pelos bens móveis e imóveis, valores, direitos e outros que lhes sejam 

destinados por lei ou por doações, e os que adquirirem com suas receitas 

próprias. É a prática da usurpação, transferindo bens públicos à decisão e 

desmandos da iniciativa privada. A população através de contribuições e 

                                                           
52

 Esta subordinação à fiscalização, controle e gestão financeira, o que, inclui fiscalização pelo 

Tribunal de Contas e controle administrativo exercido pelo Poder Executivo (supervisão 

ministerial), com sujeição a todas as medidas indicadas no artigo 26 do Decreto-lei nº. 200 (arts. 

49, inciso X, 72 e 73 da Constituição. (DI PIETRO, 2010, pg.278) 
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impostos constrói o patrimônio público e, na hora de decidir os rumos de 

seus investimentos, não é chamada à negociação. 

 

As mesmas também não se sujeitaram às disposições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000), 

especialmente no que tange aos limites de despesa com pessoal, não lhe 

sendo permitida a aplicação do teto constitucional de remuneração dos 

servidores. A sensação que nos dá é que é desnecessária a preocupação 

a priori, em definir os órgãos de controle para atuarem na fiscalização 

destes entes, já que todas as estratégias utilizadas para burlá-la são 

consentidas na sua própria legislação. 

 

Analisaremos pari e passu as principais características das Fundações 

Estatais, até que possamos subsidiar uma avaliação coerente deste 

processo. De acordo com DI PIETRO, 2010: O regime jurídico de seus 

empregados será o da CLT, com equiparação aos funcionários públicos 

para determinados fins, dentre eles acumulação de cargos, para fins 

criminais (art. 327 do Código Penal) e para fins de improbidade 

administrativa (arts. 1º. e 2º. da Lei nº. 8.429, de 2-6-92; (pg.278) 

 
 
A ideia é combater a estabilidade dos servidores públicos (como premissa 

para a produtividade), e responsabilizá-lo pela ineficiência do Sistema, 

escamoteando a falta de compromisso do Estado. De funcionários 

públicos estatutários, a empregados públicos regidos pela CLT. Sem 

estabilidade, sem planos de cargo e carreira do SUS e com ―salários de 

mercados‖ compatíveis com os praticados pela iniciativa privada, muitas 

vezes inferior ao pago pelo SUS, o seu desempenho será compensado 

pelas gratificações, que em muitos casos representa um valor superior ao 

seu salário. 

 
Os funcionários podem ser demitidos por critérios de 
insuficiência de desempenho ou nos casos em que a folha de 
pagamento da receita da instância pagadora – federal estadual 
ou municipal ultrapasse 60% em despesas com pessoal. 
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Estabelece sanções aos estados e municípios que não 
promovam ajustes nos limites preconizados através de 
interrupção de repasses de recursos federais. (PIERANTONI, 
2001, pg. 345) 

 

O fim da estabilidade representa mais uma proteção ao 

contingenciamento das contas particulares, e à perpetuação de práticas 

patrimonialistas na administração pública, do que necessariamente 

mecanismos de combate e punição de maus profissionais. Se a ideia 

fosse garantir o profissionalismo dos servidores, pautando a idoneidade 

moral, a assiduidade, a disciplina e eficiência, bastávamos cumprir a lei 

dos servidores, lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990,que além de 

prever a estabilidade funcional, determina os casos recorrentes de 

demissão. 

 
Segundo o Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:  

        I - crime contra a administração pública;  

        II - abandono de cargo;  
        III - inassiduidade habitual;  
        IV - improbidade administrativa;  
        V - incontinência pública e conduta escandalosa, na 
repartição;  
        VI - insubordinação grave em serviço;  
        VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, 
salvo em                   
               legítima defesa própria ou de outrem;  
        VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;  
        IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão 
do cargo;  
        X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
nacional;  
        XI - corrupção;  
        XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas;  
        XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. 
(BRASIL, 1990) 

 

De acordo com a Lei do Servidor Público Federal, acima citada, constatou 

que o Estado tem uma legislação especifica que determina e normatiza a 

postura dos Servidores Público. Sendo assim, entendemos que é 

desnecessária a criação de Fundações Estatais para impor aos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
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Servidores que exerçam como qualidade e ética as suas funções. A 

prática das Fundações Estatais não se justifica, ela esconde em si a 

estratégia coercitiva de dirimir a resistência dos trabalhadores e flexibilizar 

as relações de trabalhos que os regem. Podemos citar como exemplo a 

perda da estabilidade funcional, que em última instância representa a 

perda de autonomia do profissional. 

 

Não menos grave podemos analisar também, a questão da variável 

financeira sobre a produtividade, que não tem implicação apenas no 

desenvolvimento individual de suas tarefas, mas correspondem ao 

desenvolvimento do trabalho de toda a equipe. Os elementos avaliativos 

são: pontualidade, cumprimento de metas, disponibilidade de tempo, 

agilidade, eficiência, dentre outros. Atribuindo a cada trabalhador a 

responsabilidade de fiscalizar e denunciar comportamentos incoerentes 

de seus colegas profissionais. Haja vista, o desempenho profissional 

daquele colega transgressor, terá repercussão direta no valor total do 

salário de toda a equipe. Na verdade, o discurso apaixonado e 

tecnicamente irrefutável em defesa de uma administração pública 

gerencial esconde que este processo faz parte de uma política de maior 

amplitude, que concentra a desvalorização, a terceirização e a 

precarização do funcionalismo público, resultando por fim num serviço de 

saúde desprofissionalizado e desmotivado. O gráfico abaixo sinaliza este 

processo de diminuição, tanto em termos quantitativos no número de 

servidores públicos, quando em termos qualitativos referente aos valores 

salariais. 
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GRÁFICO IV - Relação entre despesa com pessoal e receita corrente 

líquida da união/ Brasil – 1995-2005 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em  dados do DIEESE, 2007. 

 

O gráfico nos revela a relação entre as despesas com o pessoal e a 

receita corrente da União, no ano de 1995 registrou um percentual de 

56,2%, seguido nos anos seguintes com 45,8(1996), 45,9(1997) e a 

permanência destes índices no ano de 1998. O ano de 1999 registra o 

início de um processo de queda exponencial destes valores iniciado com 

39, 7, em 2000 os valores reduzem-se a 37, 8, e daí não param mais de 

cair. O ano de 2001 contabiliza 35,3%, em 2002 passa a 32, 1, em 2003 

míseros 31, 2, superando a baixa em 2004 apresenta 30,1%%, e 

finalmente o ano de 2005 com 27,3%. Demonstrando assim, que os 

gastos com pessoal estão longe de representar o grande problema das 

contas públicas.  

 

Apontados como os grandes vilões que oneram os cofres públicos, e 

identificados como elemento responsável por impedir a administração de 

ter uma estrutura organizacional mais dinâmica e ágil, os trabalhadores 
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têm na flexibilidade de seus contratos a premissa para se fazer avançar o 

projeto de Reforma do Estado. A flexibilidade dos direitos trabalhistas soa 

como atributo indispensável para a iniciativa privada se manter num 

ambiente concorrencial, atrelando estes quesitos à qualidade dos 

serviços, justificando que a abertura deste setor representa a 

possibilidade de incorporação de novas tecnologias mais caras e 

mistificando a ideia da profissionalização da mão de obra. 

 
 

Cada Fundação será diretamente responsável pela contratação do seu 

pessoal pela negociação com os trabalhadores sobre acordos coletivos 

de trabalho, remuneração, valor fixado pela hora-extra e planos de cargos 

e carreiras. O que para muitos estudiosos, enfraquece e fragmenta o 

movimento dos trabalhadores, “destruindo-os assim, de seu potencial de 

crítica e oposição aos projetos do capital”. (GRANEMANN, 2007, pg.47) 

 

É o enfraquecimento do poder dos sindicatos, determinado, 
entre outras coisas, pelo avanço da terceirização e a mudança 
das formas tradicionais de negociação salarial coletiva para 
formas de recompensa e avaliação baseadas em contratos e 
desempenho. (PIERANTONI, 2001, pg. 343) 

 
 
Para Francisco Batista Júnior (2009), atual Presidente do Conselho 

Nacional de Saúde, estas medidas trazidas com as Fundações 

representam um golpe mortal aos princípios do SUS. Afirma ele: 

―Aprendemos que os profissionais da saúde precisam ser contratados por 

concurso público e ter estabilidade, precisam ser estimulados e 

capacitados‖. A ausência de uma seleção pública, através de concurso, 

representar um descompasso entre o princípio da moralidade na 

execução dos serviços públicos e a flexibilidade dos recursos 

administrativos e humanos, com vista a garantir eficiência. Este dilema é 

avaliado com habilidade que lhe é peculiar pelo Prof. Espanhol Jesús 

Leguina Villa(1995:637), plenamente consciente do assinalado conflito, 

faz o seguinte alerta: 
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Para ser eficaz e poder competir com o setor privado, a 
administração abandona, assim, seu direito próprio, e busca 
acolhida na autonomia da vontade e na liberdade de 
contratação que lhe proporciona o direito privado. Não há 
dúvida de que a eficácia é um princípio que não deve 
subestimar na administração de um Estado de direito, pois o 
que importa aos cidadãos é que os serviços públicos sejam 
prestados adequadamente. Daí o fato de a Constituição o 
situar no topo dos princípios que devem conduzir a função 
administrativa dos interesses gerais. Entretanto, a eficácia que 
a Constituição exige da administração não deve ser confundida 
com a eficiência das organizações privadas nem é, tampouco, 
como um valor absoluto diante dos demais. (DI PIETRO, 2009, 
pg.296) 

 
 
De acordo com o processo licitatório, fica determinada que a Lei 8.666/93, 

art. 1º e 119: poderá editar regulamento próprio, devidamente publicado, 

ficando sujeita às disposições da lei, à semelhança do que ocorre com as 

sociedades de economia mista e empresas. Em outras palavras, caberá a 

Fundação elaborar a melhor maneira de se dispor da compra e na 

contratação de serviços, observados os seus interesses particulares. 

 

Os serviços de saúde têm particularidades que exigem um tratamento 

diferenciado quanto ao processo de licitação. Para os defensores do novo 

modelo de gestão hospitalar, em alguns casos, cumprir os prazos da 

licitação representa perdas e morosidade na prestação dos serviços de 

saúde. Justificativa que tem ocasionado o desrespeito generalizado das 

Fundações a este preceito. É verdade que na saúde o fator tempo é 

determinante para salvar ou não uma vida. A necessidade de se manter 

constantemente atualizados o quadro de funcionários e materiais de 

trabalho, exigem que os processos licitatórios de compra de bens e 

serviços sejam mais flexíveis. 

 

Engano pensar que esta possibilidade de garantir agilidade aos trâmites 

legais do processo de licitação só seja viável com uma mudança de 

personalidade jurídica da instituição. A Lei 8.666 /93 em seu artigo 24, já 
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previa estas situações onde a dispensa de licitação é legalmente aceita. 

No inciso IV ele afirma: 

 
―Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos‖. 
(BRASIL, 1993). 

 

As inovações não cessam. Em detrimento dos Conselhos Gestores de 

Saúde, no âmbito de cada hospital, passa a existir também de forma 

individualizada e restrita a cada Fundação o Conselho Curador, que de 

acordo com o projeto das Fundações Estatais representa: 

 

O órgão de direção superior, controle e fiscalização da 
fundação estatal. A ele cumpre assegurar que a entidade atue 
em alinhamento às diretrizes e estratégias governamentais 
traçadas para o seu setor de atividade; zelar e velar interna e 
externamente para que as finalidades públicas sejam 
efetivamente cumpridas. Cabe ao Conselho Curador negociar 
com o Poder 
Público as metas institucionais a serem alcançadas pela 
fundação estatal e aprovar as suas estratégias institucionais. 

(BRASIL, 2007, pg. 26) 

 
 
Esta medida coloca em cheque um dos princípios que melhor caracteriza 

o SUS e a sua luta histórica, na conquista pelo direito à saúde. Justificado 

pela necessidade de agilizar processos e decidir pontualmente sobre 

questões técnicas, em espaços de tempos os mais rápidos possíveis, 

nega-se o espaço político, rico em contradições, em possibilidades, e em 

criação de novas estratégias de luta. Buscam-se decisões rápidas, 

consensuais, harmônicas, sendo assim o conselho curador apresenta-se 

com melhor instância deliberativa para atender as intencionalidades deste 

projeto. 
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Não há dúvida de que esta mudança trará aos movimentos sociais um 

profundo processo de desmobilização comprometendo sobremaneira a 

luta em defesa da saúde pública, universal e de qualidade. As 

deliberações formalizadas pelos Conselhos de Saúde, muito 

provavelmente não terão incidência nestas instituições, assim como não 

teve voz, o repúdio do Conselho Nacional de Saúde ao projeto de 

Fundações53. Para os segmentos que compõem o Conselho Gestor 

(segmento dos usuários, trabalhadores em saúde e alguns gestores) o 

projeto vai de encontro à garantia do controle social e inviabiliza a 

participação social. 

 

As Fundações têm imunidade tributária referente ao imposto sobre o 

patrimônio, a renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais 

ou às delas decorrentes (art. 150, § 2, da Constituição) (DI PIETRO, 2010, 

pg.278). Somam-se a estas a imunidade tributária nas áreas de 

assistência e educação, nos termos do art. 150, IV, c, além da imunidade 

referente à contribuição social nas áreas de saúde, educação ou 

assistência social, nos termos dos art. 195, § 7º. 

 

O contrato de gestão será o material jurídico que fixa as regras 

estabelecidas entre o poder Público, instituinte, e a iniciativa privada, 

instituída na gestão do respectivo hospital54. Não tendo vinculo nem folha 

de pagamento submetida ao repasse obrigatório do Orçamento Geral da 

União, o relacionamento financeiro entre as partes contratantes se dará 

através de pagamento pelos serviços prestados, previamente negociados, 

                                                           
53

 Segundo relatos de Sara Granemann publicados no dia 27/outubro de 2007 no jornal da Adufrj, 

a 13ª Conferência Nacional de Saúde ocorrida nos dias 14 a 18 de novembro de 2007 em Brasília – 

DF, contou com cerca de 5.000 participantes que analisaram a proposta das Fundações Estatais. 

Por unanimidade o projeto sofreu rejeição. Levados pelo entendimento de ser o projeto das 

Fundações uma proposta privatista os 5.000 participantes da Conferência se ausentaram do 

Plenário quando o Ministro da Saúde José Gomes Temporão iniciou sua conferência. 
54

 Para ficar claro este processo, deve ser feita a observação que as Fundações Estatais surgiram 

para gerir os hospitais públicos, fugindo a regra o Estado da Bahia que criou Fundação para gerir 

unidades de Saúde da Família. 
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especificados e contratados. Fica também a mercê de doações e 

contribuições sociais o montante total do seu orçamento.  

 

Maria Sylvia Zanello di Pietro critica tais contratos de gestão. Sua principal 

condenação consiste no fato de serem essas entidades uma forma usada 

pelo Estado de prestar o mesmo serviço, sobre as mesmas condições, 

mesma estrutura e pessoal, mas sem a excessiva burocracia estatal. Di 

Pietro defende que é evidente a intenção do legislador de usar o contrato 

de gestão como forma de fugir do regime público. Finaliza dizendo serem 

estes contratos de gestão nada mais do que a privatização do Estado, 

―sob outra modalidade que não a venda de ações‖. (DI PIETRO, 2010, 

pg.364) 

 

FIGURA II: Caracterização da atuação do Estado com a terceirização dos 
serviços Não-exclusivos do Estado. 
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FONTE:  SALGADO, Valéria Alpino Bigonha. Formatos jurídico-institucionais da Administração 

Pública - conceitos e características principais. 

 



 

 

117 

 

 

O novo formato da administração pública brasileira depois da introdução 

destes novos entes jurídicos, não poderia ter outra configuração que não 

esta de mesmo Estado, e mais mercado. Numa demonstração clara e 

lúcida, definida lucidamente por GRANEMANN, 2007: ”como um estágio 

aprofundado da transformação do Estado em mínimo para o trabalho e 

máximo para o capital”. 

 

3.2 - O QUE MUDA NA POLITICA DE SAÚDE? 

Respaldados na suposta crise de gestão e financiamento que assola o 

Sistema Único de Saúde, os Estados brasileiros55 aderem a um novo 

modelo jurídico-institucional para administrar a rede pública de hospitais. 

Este novo modelo baseado em parcerias com a iniciativa privada tem 

gerado conflito e oposição entre os militantes da Reforma Sanitária. De 

um lado o Conselho Nacional de Saúde, representado pelo farmacêutico 

                                                           
55

Bahia - Lei no 8.647, de 29 de julho de 2003 Dispõe sobre o Programa Estadual de Organizações 

Sociais. Ceará - Lei nº 12.781, de 30.12.97 Institui o Programa Estadual de Incentivo às 

Organizações Sociais, dispõe sobre a qualificação destas entidades e dá outras providências. 

Distrito Federal - Lei nº 2.415, de 6 de Julho de 1999 Dispõe sobre a qualificação de entidades 

como organizações sociais no âmbito do Distrito Federal. Espírito Santo - Lei Complementar nº 

158, de 01 de Julho de 1999 Prevê a qualificação de agências executivas, a criação de agências 

reguladoras, a designação de organizações sociais e dá outras providências. Goiás - Lei nº 15.503, 

de 28 de Dezembro de 2005 Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais 

estaduais e dá outras providências. Maranhão - Lei nº 7.066 de 03 de Fevereiro de 1998 Dispõe 

sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais e dá outras providências. Pará - 

Decreto n° 3.876, de 21 de Janeiro de 2000 Regulamenta a Lei n° 5.980, de 19 de julho de 1996, 

que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organização Social, institui e disciplina o Contrato de Gestão, e dá outras providências. Pará - Lei 

n° 5.980, de 19 de julho de 1996 Dispõe sobre as entidades qualificadas como Organizações 

Sociais. Pernambuco - Decreto n.º 23.046, de 19 de Fevereiro de 2001 Regulamenta a Lei nº 

11.743, de 20 de janeiro de 2000, que instituiu o Sistema Integrado de Prestação de Serviços 

Públicos Não-Exclusivos, dispondo sobre a qualificação e funcionamento das organizações sociais 

e das organizações da sociedade civil de interesse público, e dá outras providências. Santa 

Catarina - Lei nº 12.929, de 04 de fevereiro de 2004 (Lei que instituiu o Programa Estadual de 

Incentivo às Organizações Sociais) e Decreto nº 3.294, de 15 de Julho de 2005 (regulamenta a Lei 

nº 12.929, de 04 de fevereiro de 2004). São Paulo - Decreto nº 43.493, de 29 de Setembro de 1998 

Dispõe sobre a qualificação das organizações sociais da área da cultura e dá providências 

correlatas. Sergipe - Lei nº 5.217, de 15 de Dezembro de 2003 Dispõe sobre a qualificação de 

entidades como Organização Social e sua vinculação contratual com o Poder Público Estadual, e 

dá providências correlatas. (Informações disponíveis no site:  

http://copedsterceirizacao.blogspot.com/2010/10/organizacoes-sociais-normatividade.html.) 
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Francisco Júnior Batista, Juristas, movimento sociais, trabalhadores da 

saúde, usuários e Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, analisam 

a proposta como inconstitucional e defende que a mesma representa a 

privatização do SUS. De outro a advogada Lenir Santos, mentora 

intelectual do projeto, alguns intelectuais que participaram ativamente do 

movimento de Reforma Sanitária e a grande maioria dos gestores de 

saúde, que visualiza a proposta como a possibilidade de modernizar a 

gestão do sistema. 

Para os opositores, o reconhecimento da necessidade de garantir maior 

flexibilidade na gestão e remuneração dos serviços de saúde, entretanto 

ressalva que a sua viabilidade só é possível se o sistema for 

predominantemente público. De acordo com o parecer elaborado pelo Dr. 

Wagner Gonçalves (1998), os maiores desrespeitos com a legislação do 

SUS, residem nas prerrogativas de que: 

1. A iniciativa privada (com ou sem fins lucrativos) participa 
na prestação de tais serviços quando a capacidade instalada 
do Estado (prédios, equipamentos, corpo médico, instalações, 
etc.) for insuficiente para atender a demanda;  
2. Dá-se preferência, pelas regras vigentes, às entidades 
filantrópicas ou sem fins lucrativos, que são chamadas a 
participar do Sistema Único de Saúde_ SUS de forma 
complementar (e com a sua capacidade instalada) para auxiliar 
o Estado no atendimento à população; 
3. A dispensa de licitação em qualquer caso seja para a 
escolha de parceiros para o SUS, com exceção de casos 
especialíssimos de entidades filantrópicas (que atuarão não 
com a capacidade instalada do Estado, mas com seus próprios 
prédios e meios), seja para compra de material ou 
subcontratação , é ilegal e fere à constituição. 
4. A terceirização elimina licitação para compra de material 
e cessão de prédios, concurso público para contratação de 
pessoal e outros controles próprios do regular funcionamento 
da coisa pública. E pela ausência de garantias na realização 
dos contratos ou convênios, anteveem-se inevitáveis prejuízos 
ao Erário Público.‖ (Conselho Nacional de Saúde,2007). 

 
De acordo com sua análise esta medida é inconstitucional pelo 

desrespeito e inversão dos valores do SUS. A iniciativa privada faz parte 

do SUS, mas de forma a completar a rede pública de atendimento, 

quando não for possível ao Estado prover o serviço, a legislação que rege 
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a saúde pública prevê a possibilidade de compra dos serviços, e não a 

possibilidade que a iniciativa privada administre hospitais públicos. Há 

uma disputa histórica entre o público e o privado no SUS, que fragiliza o 

sistema e impede a sua operacionalidade. Para Júnior (2009): 

 
A privatização da saúde é latente: ―Hoje, 95% dos serviços 
especializados, que é a alta complexidade do sistema, estão 
nas mãos do setor privado‖. O mesmo ocorre com a saúde 
suplementar: ―Em dezembro de 2000, eram 33,4 milhões com 
planos de saúde (2,7 milhões de planos odontológicos e 30,6 
milhões de planos médicos) — 22,8% da população de 146 
milhões de pessoas; em dezembro de 2004, subiu para 38,9 
milhões (5,5 milhões e 33,4 milhões); e em dezembro de 2008, 
para 51,9 milhões (11,0 milhões de planos odontológicos, ou 
mais 298%, e 40,9 milhões de planos médicos, ou mais 33%) 
— 27,5% da população de 189.612.814 milhões de pessoas‖. 
(Série de debates promovidos pelo CNS, 2009). 

 

Além da privatização do sistema, Batista (2009) afirma que: ―O grande 

patrimonialismo vem desestruturando a rede pública, com serviços 

ineficientes, demanda crescente por serviços hospitalares e 

especializados privados. Estabelece relação de profunda dependência do 

profissional médico, diferenças salariais aviltantes, culto à múltipla 

militância profissional, trabalhadores desestimulados, desmotivados e 

desvinculados dos serviços e dos usuários e financiamento sempre 

insuficiente para atender a demanda. Para ele, o modelo reproduz 

salários com lógica de mercado e por serviço, gerando mercantilização, 

desmotivação e desvinculação profissional.  

 
Os maiores prejuízos seriam contabilizados pelos trabalhadores da saúde 

que acabam com a estabilidade funcional, compromete a qualidade 

profissional e de uso dos serviços pelos usuários do sistema. A proposta 

também é avaliada como instrumento para que o setor privado se aproprie 

do Estado, privatizar não significa apenas a venda direta de ações do 

setor público ao privado, mas criam-se mecanismos ―velados‖ de 

transferência do patrimônio público. 
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De modo que, a mudança no modelo de gestão não representa 

necessariamente a superação dos entraves para se fazer avançar o SUS. 

Ao contrário, pode conter em si elementos que venham a descaracterizar 

e aprofundar formas patrimonialistas e arcaicas de gestão da coisa 

pública. A exemplo, o preenchimento de cargos sem concurso e com 

fortes indícios de indicação política; o acesso dos usuários 

comprometidos pela falta de repasse de verbas contingências a este 

setor, a construção de um debate democrático que respeite e acate as 

decisões do Conselho Gestor ,além é claro do desrespeito  tácito aos 

preceitos  do sistema público de saúde. Podendo tal medida, representar 

empreguismo, corrupção, transferência de ―poupança pública‖ ao setor 

privado lucrativo e, por fim, desmonte da Gestão Única do SUS. 

 
O fetiche da iniciativa privada aplicado ao Estado tem o ‗mérito‘ 
de ocultar a essência dos processos que o Estado do capital 
deseja legitimar: ao tentar prender-nos à forma desviamo-nos 
do fundamental, do essencial. A forma é a fundação estatal, o 
conteúdo é a privatização dos serviços sociais, das políticas 
sociais, dos direitos dos trabalhadores. (GRANEMANN, 2007, 
pg. 45) 

 

Para os defensores do projeto esta seria a fórmula encontrada capaz de 

enfrentar a terceirização, que prolifera na área da saúde com OS‘s e 

Oscips56.  “A proposta de criação de Fundações Estatais de Direito 

Privado podem vir a ser uma alternativa defensável contra a proliferação 

de privatizações, terceirizações, organizações sociais e outras formas de 

delegação de responsabilidade sobre a gestão de programas, serviços e 

recursos do SUS, que tendem a provocar sua fragmentação e desmonte‖. 

(PAIM & TEIXEIRA, 2007, pg. 1824) 

 

                                                           
56

 A experiência fracassada do PAS, do Município de São Paulo, reconhecida inclusive pelo atual 

Ministério da Saúde, em entrevista à Revista Veja, evidencia os inúmeros prejuízos que o Poder 

Público poderá ter em todo o País, em função dessa terceirização, que está destruindo, no 

nascedouro, o Sistema Único de Saúde – SUS, criado pela Constituição de 1988 e a Lei nº 8080/90. 

(PARECER SOBRE AS TERCERIZAÇÕES, Dr. WAGNER GONÇALVES, 1998). 
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 Lenir Santos reafirma a importância da mudança jurídica para as 

Fundações como premissa para maior autonomia orçamentária, financeira 

e administrativa. Avaliando como positiva a capacidade que cada 

Fundação Estatal tem de criar seu próprio estatuto, por lei ser capaz de 

definir seu próprio plano de emprego e salário, nos casos de compras de 

bens e serviços, as fundações também podem seguir regulamento próprio 

conforme o Artigo 119 da Lei de Licitações, desde que observadas as 

normais gerais da Lei 8.666/93. 

Lenir destacou que os direitos devem ser efetivados, ―e a 
fundação é apenas um instrumento‖. Para ela, longe de 
constituir ―panaceia‖ capaz de resolver todos os problemas de 
gestão do SUS, esse modelo pode ser mal usado. ―Mas se está 
na Constituição, se é uma categoria jurídica, vamos tentar dar 
uma roupagem para que possa ser instrumento de garantia 
efetiva de direitos‖, disse. Quanto à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, ―a fundação é independente da lei, que limita o gasto 
com pessoal, e tem por isso maior autonomia e flexibilidade‖. 
(Série de debates promovidos pelo CNS, 2009). 

 

A advogada reconhece ainda que neste processo não há espaço para a 

participação e deliberações do Conselho de Saúde. Ferindo assim, uma 

das grandes bandeiras de luta do movimento de Reforma Sanitária que é 

justamente o controle social, o espaço para que a sociedade contribua na 

efetivação do sistema. 

 

A provável solução para os problemas do SUS, com a criação das 

Fundações Estatais, demonstra o encaminhamento de respostas rápidas, 

superando uma analisa criteriosamente das reais necessidades do 

sistema e mascarando a escolha ideológica por um projeto de saúde que 

enfatiza e valoriza o setor privado. O perfil de saúde pública que é 

lembrado hoje, passa pela superlotação dos hospitais públicos, pela 

constante presença de pacientes amontoados nos corredores, pela falta 

de manutenção de elevadores e aparelhos de trabalho, leitos ociosos pela 

má administração, pelas obras paralisadas, e a má remuneração dos 

trabalhadores, este modelo de saúde fortalece o discurso dominante de 
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ineficiência do Estado e da emergente necessidade de remercantilizar os 

serviços de saúde. 

 

Esta estratégia tem outros fundamentos ideológicos, políticos e 

econômicos. Temos a clareza que a atenção de média e alta 

complexidade necessita de investimentos mais sólidos e vultosos, os 

hospitais correspondem ao componente mais importante e oneroso do 

sistema público de saúde. Transferi-los para a iniciativa privada foi a saída 

encontrada, guiando-se sempre pela lógica privatizante e de precarização 

imposta por um Estado mínimo na garantia de direitos sociais. 

 

Os organismos financeiros internacionais57, dentre eles FMI, BM, BIRD, 

OMC, OMS, ditam as regras as quais devemos seguir, e nesta década o 

foco é a atenção básica. A política de recursos financeiros é insuficiente 

tanto no seu modelo de repasse, quanto no seu valor total. A crise 

estrutural do SUS, não é de gestão, nem de financiamento. Infelizmente, 

a saúde não tem tido prioridade nas agendas políticas dos governos 

brasileiros. Isso se comprova pela série de arrochos e constrangimentos 

orçamentários impostos ao SUS e pelo descumprimento constante do seu 

material jurídico-legal. Rezende, 2007 resgata pontualmente as diretrizes 

do Plano Diretor para o setor saúde citando-as: 

 
a) a contenção de gastos públicos e a flexibilização dos 
procedimentos de compras e contratações, especialmente de 
força o trabalho; b) a focalização em detrimento das políticas 
universais (custo-efetividade); c) a reorientação dos recursos 
públicos para o Setor Privado; d) o controle do ―corporativismo‖ 
- combate à organização (social e sindical especialmente). e) a 
―Descentralização‖: Estado –> Terceirização –> Privatização f) 
o incentivo a mecanismos de competição. (pg.39) 

 
 

                                                           
57

 A publicação de GERARD M. LA FORGIA AND BERNARD F. COUTTOLE. Desempenho 

Hospitalar no Brasil, financiado pelo Banco Mundial retrata bem este aspecto de submissão do 

País as regras Internacionais. Nesta publicação o BM avalia as parcerias entre o público e o 

privado na área da saúde como um processo salutar e moderno. 
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O que o SUS necessita para ser eficiente e eficaz, é de uma política séria 

e comprometida de investimento financeiro e que sua legislação seja 

cumprida. Que tenha como prioridade a defesa dos seus princípios e 

diretrizes, e combate a toda e qualquer tentativa de privatizar o SUS, que 

o Estado internalize a sua responsabilidade na gestão desta política 

social. As Fundações Estatais, além de não combaterem os problemas 

estruturais da saúde pública, institucionalizam e legitimam a 

mercantilização dos serviços de saúde. Antes de pensamos proposta de 

reforma para o sistema de saúde, seria mais coerente aplicá-lo na integra 

em conformidade com a Constituição de 1988. 

 

A conclusão, mesmo que provisória, nos permite afirmar que a constante 

crise de gestão do sistema de saúde pública brasileira é também uma 

crise de financiamento, que vem sendo historicamente construída pelo 

falta de investimento das suas ações e serviços; pela 

desresponsabilização do Estado, pela submissão as políticas 

internacionais dos órgãos multilaterais, pela disputa interna e recorrente 

entre o setor público e privado; que em última instancia, é explorada pela 

mídia sobrevalorizando os problemas internos do sistema, negando o 

público e fortalecendo o modelo privatista de saúde. Em tempos 

neoliberais, a idéia é que o Estado crie artifícios para o crescimento do 

mercado. 

 

III. IV – PERNAMBUCO AVANÇA NO MODELO PRIVATISTA DE 

SAÚDE. 

Pernambuco58, estado Nordestino que ocupa uma área de 98.146,315 

km², (considerado um dos menores estados do Brasil) distribuído em seus 

184 municípios, a somar Fernando de Noronha, contabiliza atualmente 

                                                           
58

 A origem do nome Pernambuco é controversa, alguns estudiosos afirmam que era a 

denominação nas línguas indígenas locais da época do descobrimento para o pau-brasil 

(Caesalpinia echinata). A mais aceita no entanto é que o nome vem do tupi Paranã-Puca, que 

significa "onde o mar se arrebenta", uma vez que a maior parte do litoral do estado é protegida por 

paredões de recifes de coral.( http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco) 
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uma população média estimada em 8.796.032. A taxa de crescimento 

populacional do Estado registra o valor de 1,06% ao ano, segundo dados 

do último censo (IBGE, 2010). Localizado no centro-leste da Região 

Nordeste, o estado faz fronteira ao norte com a Paraíba, Ceará e Alagoas, 

ao sul com a Bahia e a oeste com o Estado do Piauí. Sendo dividido em 

três grandes regiões geoeconômicas: Litoral/Mata, Agreste e sertão. Cada 

região comporta em si aspectos econômicos, sociais, políticos, 

geográficos e culturais diferenciados, tecendo este grande emaranhado 

de realidades que caracteriza o Estado Pernambucano. 

 

FIGURA III: Caracterização do Estado de Pernambuco quanto a sua 
atividade econômica. 

Pernambuco: uma economia diversificada
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Fonte: Banco de dados do Estado de Pernambuco, 2011. 

 

Cada região comporta em si aspectos econômicos, sociais, políticos, 

geográficos e culturais diferenciados, tecendo este grande emaranhado 

de realidades que caracteriza o Estado Pernambucano. O governo do 

Estado tem desenvolvido na região uma política econômica intitulada de 

―interiorização do desenvolvimento‖, baseado na concessão de créditos 

de até 95% do imposto devido. Remodelando o perfil de desenvolvimento 

da região, a Mata Norte foi contemplada com a indústria de medicamentos 
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e fármacos. Segundo informações do site oficial do governo: ―O complexo 

está sendo erguido numa área de 345 hectares, no município de Goiana, 

a 40 km do Recife, e terá com empresas âncoras a Hemobrás, Novartis e 

Lafepequímica.(25 de fevereiro de 2011). 

 

No Sertão do São Francisco, mais precisamente no Município de Afrânio, 

o investimento econômico de maior porte fica sob a responsabilidade do 

leite e da pecuária, que tem arrecadado investimentos consideráveis para 

a sua prática. Na cidade de Petrolina, mais conhecida por perímetro 

irrigado, o foco da atividade econômica é a agricultura irrigada que 

desponta no cenário nacional como um dos grandes centros de 

exportação de frutas, dentre elas, a principal esta o plantio da uva. O 

Governo do Estado comemora ainda a implementação do Centro de 

atividades econômicas da Caprinovinocultura em Dormentes, segundo 

informações oficiais vinculadas no site do Governo do Estado, este 

investimento beneficiou sete mil produtores. (25 de fevereiro de 2011). 

 
Além destes, o Governo ainda cita como fundamental os investimentos: 
 

Na Plataforma Logística Multimodal e do Distrito Agroindustrial 
de Salgueiro (Região de Desenvolvimento: Sertão Central): 
criação de um espaço de atividades relacionadas ao transporte 
de mercadorias, nas proximidades do futuro pátio de operações 
da Ferrovia Transnordestina. Prevê a instalação de indústrias 
de transformação, central de cargas rodoviárias, terminal aéreo 
de cargas, terminal rodoviário de cargas, estação aduaneira 
interior, centro comercial e de serviços e centro administrativo. 
E o Gasoduto Recife-Caruaru: Com 120 km de extensão, o 
gasoduto Recife/Caruaru ligará a capital de Pernambuco ao 
Agreste com a oferta de gás natural. Beneficiará os segmentos 
industrial, automotivo, comercial e residencial dos municípios 
de Moreno, Pombos, Vitória de Santo Antão, Sairé, Chã-
Grande, Gravatá, Bezerros e Caruaru. Possuirá capacidade 
média para transportar até 1 milhão de metros cúbicos/dia de 
gás natural.O gasoduto Recife/Caruaru vai beneficiar setores 
econômicos importantes para o Agreste. O parque industrial de 
Caruaru será atendido por um combustível mais competitivo 
que os demais atualmente em uso. A vantagem atrairá novos 
investimentos para as localidades em torno do gasoduto, 
garantindo maior desenvolvimento regional. A chegada do gás 
natural ao interior também servirá como estimulo à geração de 
empregos. Novos postos de trabalho surgirão com a 
implantação do combustível em diversos segmentos. Além do 
industrial, o gás natural atenderá os setores automotivo, 
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comercial, residencial e de co-geração de energia. (Portal PE, 
25 de fevereiro de 2011) 

 
 
Outros investimentos econômicos que estão mudando o redesenho da 

economia Pernambucana são: O Porto de Suape, a Transnordestina e o 

projeto de transposição do Rio São Francisco. Segundo a folha on-line de 

Pernambuco, publicada de fevereiro de 2011: 

 

Suape hoje recebe investimentos da ordem de US$ 17 bilhões. 
São mais de 100 empresas instaladas e outras 35 em fase de 
implantação nos seus 30 anos de existência. Uma refinaria de 
petróleo, três plantas petroquímicas e o maior estaleiro do 
hemisfério sul estão em construção no local e, esses 
investimentos alavancaram novas cadeias produtivas no 
Estado em um movimento que irá transformá-lo em um grande 
pólo de bens e serviços para as indústrias de petróleo, gás, 
offshore e naval. (FOLHA ON-LINE, 2011) 

 
 
Para atender a necessidade de escoamento da produção no Complexo de 

Suape é que foi projetada a criação da ferrovia Transnordestina que já se 

encontra em fase avançada de construção, a mesma terá 1.748 

quilômetros de extensão59. Projeto pretensioso que visa ligar o Porto de 

Suape até o Porto de Pecém, no Ceará. A obra é fruto de uma parceria 

entre Governo Federal, que na época liberou de imediato R$ 164 milhões 

para as obras60, e o Governo de Pernambuco. Já o projeto de 

transposição do Rio São Francisco é antigo, suscita muitas críticas quanto 

a sua viabilidade, e os seus prejuízos ambientais ao Rio. Entretanto, 

superando os entraves o Governo fez avançar o projeto, e hoje 

representa para as regiões circunvizinhas avanço no aspecto econômico, 

com a imigração de mão de obra e o desenvolvimento dos comércios 

locais, quanto aos aspectos ambientais e sociais só o tempo irá avaliar 

corretamente. 

 

                                                           
59

 Informações tiradas no site: http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/ , site oficial do Governo 

pernambucano. 
60

 Informações tiradas no site: http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/ , site oficial do Governo 

pernambucano. 
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Sétimo estado mais populoso do Brasil, com mais de 8,8 milhões de 

habitantes, que equivalem a aproximadamente 4,6% da população total 

do Brasil. Recife a sua capital, é o município mais populoso e o principal 

centro industrial, comercial, cultural e universitário do Estado, exercendo 

forte influência regional, que se estende pelos estados vizinhos. Também 

serve de sede à Região Metropolitana do Recife (RMR), onde se 

encontram Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista, respectivamente 

segundo, terceiro e quarto municípios mais populosos do estado. Outros 

municípios importantes são Vitória de Santo Antão e Goiana; na Zona da 

Mata temos: Caruaru e Garanhuns; no Agreste: Petrolina, na Região do 

São Francisco; e Arcoverde, Serra Talhada e Araripina, no Sertão. (Banco 

de Dados do Estado de Pernambuco, 2011) 

 
 
A riqueza cultural pernambucana contrasta com seu nível de 

desenvolvimento social, que mantém índices abaixo da média brasileira. 

Embora tenha logrado notáveis avanços nas últimas décadas, a exemplo 

da redução, da mortalidade infantil em quase 50%, entre os anos 1990 e 

2005; permanecem ainda, problemas como a elevada taxa de 

analfabetismo (21,3% em 2004); com grande número de habitantes 

vivendo abaixo da linha da pobreza (50,9% da população em 2002) e as 

condições precárias do sistema de saúde pública permanecem como 

obstáculos ao seu desenvolvimento (Banco de Dados do Estado, 2011). 

Contraditório e paralelo a está realidade, o Estado ocupa o segundo lugar 

em termos de qualidade e tecnologia a serviço da saúde privada no 

Nordeste e segue um caminho de ascensão no seu PIB que registrou em 

2010 um crescimento de 12,4%61. 

 

                                                           
61

 Em matéria publicada no dia 03 de setembro de 2010, o site PE360graus, noticiava: “PIB de PE 

cresce 12,4% no 2º trimestre de 2010, diz Condepe/Fidem.O Estado cresceu, comparativamente, 

mais que os países do BRIC (Rússia – 5,2%, Índia – 8,8, Brasil – 8,8%, China – 10,3, Pernambuco  

12,4%).Fonte:http://pe360graus.globo.com/noticias/economia/indicadoreseconomicos/2010/09/03

/NW,519953,10,174,NOTICIAS,766-PIB-CRESCE-TRIMESTRE-2010-DIZ-CONDEPE 

FIDEM.aspx. 
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Marcado por uma lenta progressão econômica durante a maior 
parte do século XX, Pernambuco possui o décimo maior 
produto interno bruto (PIB) do Brasil e o segundo maior da 
região Nordeste, atrás apenas da Bahia. O pequeno 
crescimento econômico não foi suficiente para absorver a mão-
de obra egressa do campo, o que gerou grande fluxo migratório 
para outras regiões do país. Nos últimos trinta anos, todavia, o 
estado assiste a uma importante mudança em seu perfil 
econômico, tornando-se menos dependente do setor agrícola. 
Além da importância crescente do setor terciário, sobretudo das 
atividades turísticas, o setor industrial possui significativo peso 
regional. (GOVERNO DO ESTADO, 2011) 

 
 
De modo que, Pernambuco não inova. Ele segue a lógica natural do 

progresso e do desenvolvimento econômico, na medida em que, substitui 

atividades agrícolas por atividades ligadas à indústria moderna. O 

destaque fica para a Capital do Estado que vem despontando como um 

dos principais pólos industriais da região Nordeste, acompanhadas de 

perto pela capital Baiana. O crescimento econômico deste Estado supera 

em muito os demais estados do Nordeste, e seu valor percentual já 

sinaliza um aumento acima da média Nacional. 

 
 

Com peso de 22% no PIB pernambucano, a indústria registrou 
crescimento expressivo no período analisado. No primeiro 
trimestre de 2006 o setor registrou a tímida taxa de 2,7%, 
passando para 5,1% nos três primeiros meses do ano passado 
e, este ano, a taxa mais que dobrou, alcançando a marca de 
12,3%. Na indústria de transformação, os segmentos que 
tiveram maior expansão foram a produção de álcool (119%), a 
indústria química (25,3%), além de alimentos e bebidas 
(15,2%). A produção industrial do primeiro trimestre divulgada 
pelo IBGE também aponta para a forte expansão de 
Pernambuco (13,7%), que registrou a segunda maior taxa de 
crescimento do País, atrás apenas do Espírito Santo (14,4%). A 
construção civil aparece com grande destaque na expansão do 
PIB. No primeiro trimestre a taxa de crescimento foi de 14,5%. 
Um dos balizadores desse avanço foi o consumo de cimento, 
que teve aumento de 27,8% no período. O pessoal ocupado 
deu demonstração de que as contratações estão aumentando, 
com avanço de 8%.(JORNAL DO COMERCIO, 11 /08/ 2008) 

 
 
O desenvolvimento gestado na economia e os seus altos índices de 

crescimento econômico da região, não incutiram o mesmo sucesso para a 

política de saúde pública, ao contrário, o enriquecimento da região vem 
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permitindo o fomento dos serviços privados em detrimento dos de caráter 

público. O desenvolvimento econômico tem ocorrido em detrimento dos 

investimos em aspectos sociais para a sociedade pernambucana. O pólo 

médico-hospitalar, da rede suplementar, no Recife é considerado o mais 

desenvolvido da região Nordeste. Em contrapartida a saúde pública vem 

declinando na prestação dos seus serviços, na qualidade de atendimento, 

e limitando o acesso dos usuários em alguns dos serviços prestados. 

Existe uma grande carência por serviços públicos de saúde, 

principalmente no que se referem às instalações, equipamentos e 

modernização dos grandes hospitais públicos, o que pode ser refletido 

mediante o atual desenho da rede prestadora de serviços de saúde no 

Estado. O gráfico abaixo resgata os valores quantitativos deste ―Mix 

público-privado‖ na saúde. 

 

GRAFICO VI: Caracterização da relação entre estabelecimento público - 
privado que compõe a rede de Saúde, em Pernambuco. 

 
Fonte: Data SUS, 2010. 

 

 

Dos 6.621 estabelecimentos de saúde existentes no Estado, podemos 

inferir que 3.351 (50,61%) correspondem aos serviços prestados pelo 
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Estado (diretamente ou não), e o restante 3.270 corresponde à rede 

privada de atendimento. Analisando estas estatísticas podemos constatar 

que dos 3.351 estabelecimentos públicos, apenas 8 estão sobre a 

responsabilidade da esfera Federal, 96 corresponde aos administrados 

pelo Estado e a grande maioria 3.247, é gerido pela esfera Municipal. 

 
Mesmo contabilizando uma tímida superioridade, o que para métodos 

estatísticos esta diferença é irrelevante e deve ser considerada uma 

situação de igualdade, constatamos que os serviços privados perderam o 

seu caráter de complementaridade que se propunha dentro da rede 

assistencial do sistema. Está realidade não é unânime, e nem revela a 

realidade de todos os municípios. Ao contrário, a tendência é que a 

capacidade exponencial da rede pública cresça em regiões não lucrativas, 

onde existam os vazios deixados pela rede privada, em localidades com 

baixo poder aquisitivo da população e reduzido desenvolvimento 

econômico. 

 
Podemos exemplificar analisando a rede de serviços de saúde em Recife, 

onde constatamos a cifra de 243 estabelecimentos públicos, contra 

absurdos 1.638 da rede privada, que a superioridade da rede privada nos 

Municípios Pernambucano não é uma constante. A exemplo da realidade 

do Município de Afrânio, que segundo dados do Data/SUS, 2011, não 

existem hospitais privados, mas a rede pública conta com 15 instituições. 

Concluo com a reflexão de MENICUCCI (2003), ao afirmar que a 

expansão dos serviços de saúde é condicionada às necessidades de 

reprodução do capital. Sendo assim a rede privada cresce principalmente 

onde os atrativos financeiros e de investimento são mais valorizados e 

lucrativos, em contrapartida, o Estado atua nos espaços que não tem 

atrativos financeiros para a rede privada, ou seja, age nos vazios 

deixados pela mesma. 
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Ainda de acordo com a autora acima, ―este mix público-privado na saúde, 

mesmo tendo se aprofundado com a Reforma do Estado, tem suas raízes 

anteriores a ela, ao afirmar que: 

 
O formato institucional híbrido da assistência à saúde, apesar 
da definição constitucional de um sistema público, universal e 
único, é explicado, em grande parte, pelos legados das 
políticas de saúde estabelecidas a partir dos anos 60, os quais 
condicionaram o desenvolvimento posterior da assistência e 
limitaram a possibilidade de mudanças, em função de três 
efeitos principais: primeiro, ao estruturar os interesses privados 
na saúde, condicionaram o conflito político e o processo 
decisório posterior, delineando as disputas por alternativas de 
políticas; segundo, as políticas prévias estabeleceram 
determinados padrões de comportamento difíceis de reverter; e 
terceiro, tiveram efeitos cognitivos e sobre a capacidade 
governamental, pouco favoráveis à mudança de trajetória‖. ( 
2003, pg.52) 

 
 

O desmonte que ocorre no setor público esta, intimamente ligado, a 

valorização do Estado pela concessão de serviços à iniciativa privada. O 

crescimento da atividade empresarial nos serviço de saúde é mediado 

pela ação do Estado e por seus aparelhos ideológicos de sustentação, 

que através de campanhas midiáticas desqualifica a intervenção do 

Estado e legitima a presença do mercado neste setor. Os serviços 

executados pela iniciativa privada tem no Estado a sua base de 

sustentação, mediante a concessão de recursos e investimentos públicos, 

a exemplo dos incentivos fiscais, tributação de impostos de rendas 

diretamente na fonte e renúncia estatal de arrecadação de recursos. 

 
 

Em nome das insuficiências do SUS, mas apoiados por 
subsídios fiscais, grandes hospitais filantrópicos (plataformas 
avançadas de incorporação de tecnologia) se denominam 
‗privados‘, se associam à Associação Nacional de Hospitais 
Privados (Anhap) e praticamente não atendem o público. Em 
nome das insuficiências do SUS, porém fortemente financiados 
por recursos públicos, hospitais filantrópicos e universitários 
mantêm duas portas de entrada, alguns comercializam planos 
de saúde e um subconjunto arrecada recursos públicos 
adicionais com a comercialização das atividades de gestão de 
unidades públicas de saúde. (BAHIA, 2010, pg.174) 
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Tal contexto nós leva a afirmar que o problema do SUS não é carência de 

recursos, já que o Estado permanece como o maior financiador do modelo 

privatista de saúde. O problema então seria de conotação política e 

ideológica, fruto de um projeto societário maior, onde não é interessante a 

existência de um Estado provedor. Dentre os males trazidos pela 

valorização deste modelo privatista de saúde, temos: a negação dos 

princípios do SUS e dificuldade de materializar as suas diretrizes, 

negando a universalidade do sistema, impossibilitando o avanço da 

integralidade da rede e desresponsabilizando o Estado pela execução dos 

serviços em saúde.  

 

O crescimento da capacidade instalada de serviços privados se dá como 

vimos através do financiamento do próprio Estado e mais, diretamente 

influenciado por decisões governamentais, a exemplo ―das constatações 

do predomínio do público na atenção básica e do privado na assistência 

hospitalar. (IDEM, pg.128); como também através de incentivos indiretos. 

De acordo com MENICUCCI, 2003: 

 

Em conseqüência, há fortes indícios de se cristalizar a 
tendência da segmentação de clientelas, restando ao sistema 
público a responsabilidade pela assistência à saúde aos 
segmentos da população sem capacidade de participar do 
mercado privado de planos privados de saúde, atualizando, 
assim, as recomendações internacionais no sentido de focalizar 
as políticas sociais nos mais pobres. (pg.49) 

 
 
Prática que fortalece a perspectiva de um Estado mínimo e 

compensatório, intervindo apenas aos segmentos mais pauperizados e 

vulneráveis socialmente. Neste contexto de constante disputa ídeo-

político entre público e privado, é que surge a proposta de parceria entre 

ambos, para a gestão dos serviços hospitalares da rede SUS, estratégia 

que fortalece o segundo. Paralela a construção ideológica e intencionada 

de um Estado ineficiente na gestão de serviços públicos, ocorre à 

transferência de investimentos massivos para atender as demandas da 
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rede privada, instrumentalizando-a na concorrência direta com os serviços 

públicos. 

 

De acordo com este esquema, a solução acenada para minimizar os 

problemas do SUS, é a transferência de responsabilidade e de gestão dos 

serviços estatais para entes privados. Este é o caminho que Pernambuco 

vem trilhando. Não demorou muito e em 1999, em sintonia com o projeto 

Nacional de Reforma Sanitária, Pernambuco elabora um plano para 

conduzir as mudanças reformistas no Estado. 

 

Para conduzir a Reforma em Pernambuco, foi criada a 
Comissão Diretora de Reforma do Estado, através do Decreto 
nº. 21.287, de 05 de fevereiro de 1999, com a missão de 
coordenar o amplo processo de repensar e transformar a 
administração pública do Estado de Pernambuco. (GUSMÃO, 
2007, pg.46). 

 
Entre os anos de 1999 a 2002, durante o governo Jarbas Vasconcelos, os 

primeiros passos são dados em direção à implementação da Reforma no 

Estado. A justificativa que a legitimava, tinha grande semelhança à 

executada em nível federal: 

 

(1) Necessidade de recuperar a poupança pública para superar 
o déficit fiscal e aumentar a taxa de investimento social; (2) 
redefinir as formas de intervenção do Estado nos campos 
econômico e social, revendo, particularmente, suas funções e o 
seu tamanho; e (3) Urgência de implementar um novo modelo 
de gestão pública como forma de desatar as amarras criadas 
pela administração burocrática.(IDEM) 

 
 

No primeiro momento foi possível, mesmo que com grande resistência 

social, executar um projeto modesto de privatização, a exemplo do 

empreendido com a CELPE (Companhia Elétrica de Pernambuco) e o 

BANDEPE (Banco de Pernambuco), ambas realizada no ano de 2000. 

Para garantir sucesso com o projeto de Reforma no Estado de 

Pernambuco são criados os instrumentos normativos de 20 de janeiro de 

2000, editada pela lei nº. 11.743, que institui as Organizações Sociais e 
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as OSCIPS no Estado. Não tardaria para que a concessão de novos 

títulos públicos fosse cedida a instituições do terceiro setor. 

 

A ARPE (Agência de Regulação de Pernambuco) torna-se a agência 

responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos Não 

Exclusivo do Estado. De acordo com seus dados foram registrados entre 

os anos de 2001 a 2006 um aumento substancial no número de 

Organizações qualificadas com OS´s e OSCIPS62 , demonstrando o 

sucesso destes empreendimento na região. 

GRÁFICO IX: Caracterização da Quantidade de OS  e  OSCIP  
classificadas pelo Governo do Estado de Pernambuco entre o período de  
2001 a 2006. 

 

FONTE: ARPE, 2011. 
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 Podemos citar como exemplo de Organizações Sociais: A casa do estudante de Pernambuco, 

Porto digital e a CEASA. Como instituições qualificadas como OSCIPS no Estado de Pernambuco 

temos: Instituto Mauricio de Nassau e Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP,contabilizando 

até 2006, 6 Organizações Sociais e 36 OSCIPS.  
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Entretanto, é válido ressaltar que na saúde estes novos modelos a 

princípio não foram efetivados devido à resistência dos movimentos 

sociais, trabalhadores e usuários da saúde pública. Só em 2007, devido à 

crise vivenciada pelo setor, é que esta discussão ganha novo fôlego e 

permite a criação de um espaço propício de ser executada.  

 

A partir de 2007 instala-se uma crise sem precedentes no sistema público 

de saúde em Pernambuco, falta de investimentos, carência de 

profissionais de saúde e condições objetivas precárias de atendimento à 

população usuária do SUS, levam a maior emergência no Nordeste o 

Hospital da Restauração ao caos. No dia 02 de julho de 2007, 

reivindicando melhores condições salariais, e de trabalho os médicos da 

rede pública de saúde eclodem em greve. Sem médicos, os serviços de 

emergências sucumbem levados pela superlotação. Nos hospitais Otávio 

de Freitas e Getúlio Vargas, o atendimento para traumatologia e cirurgias 

vascular e geral é suspenso. No Hospital da Restauração, os serviços 

permanecem em níveis estáveis graças ao auxílio das Forças Armadas e 

da Polícia Militar.  

 

Médicos gravaram cenas em vídeo dos corredores de um dos hospitais 

superlotados. As imagens impressionam, mostram pessoas 

ensanguentadas sendo atendidas até no chão, sem as condições 

mínimas de dignidade no atendimento. O governo do Estado reconhece a 

crise. Na tentativa de substituir os demitidos, sinaliza com a contratação 

emergencial de 120 especialistas em traumatologia, clínica geral, cirurgia 

vascular e neurologia. Os profissionais serão contratados por seis meses, 

com possibilidade de prorrogação por mais meio ano. O salário oferecido 

é o mesmo rejeitado pela categoria.  

 

Houve demissões em massa dos médicos, como tentativa de protesto 

pelas condições materiais precárias de trabalho e pelo baixo salário. O 

Sindicato dos Médicos de Pernambuco afirma que 152 profissionais já se 
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desligaram do trabalho. Outros 250 entregaram cartas de demissão à 

entidade para que a exoneração seja formalizada no momento em que 

julgar oportuno. (BOLETIM CREMEPE, 2007).  

 

Em nota, o Ministério da Saúde informou que "o SUS é um sistema 

baseado na divisão de responsabilidades e que cabe ao Secretário 

Estadual da Saúde e ao governador a oferta de soluções para o problema 

criado pelos médicos‖. Tal comentário tenta desvirtuar a responsabilidade 

do município e mais agravante ainda, é culpar os médicos pela péssima 

qualidade dos serviços prestados e pela falta de condições de exercer 

com dignidade a sua profissão. Tal discurso tenta esconder os reais 

determinantes do problema, que são de origem política e de orientação 

financeira. 

 

O governo que há muito já havia elaborado a sua Reforma Administrativa 

para o Estado63, reconhece com a crise o momento oportuno para 

avançar na introdução destas medidas. Com a sinalização destas 

medidas, somada a revolta dos profissionais e dos movimentos sociais a 

crise volta a se agravar. Inicia-se uma nova greve, agora com o escopo de 

atuação bem maior, ao invés de apenas médicos, a revolta dissemina-se 

entre os servidores do setor. Enfermeiros, técnicos, laboratoristas e 

auxiliares paralisaram seus trabalhos por tempo indeterminado, em 

protesto contra a decisão do Estado de criar parcerias com a iniciativa 

privada para gerir os hospitais. 

 

Sem conseguir pôr fim à crise no sistema de saúde do estado, o governo 

de Pernambuco, resolveu sancionar a lei complementar nº. 126, de 29 de 

agosto de 2008. Para o estabelecimento de critérios na criação e 

                                                           
63

 O Estado de Pernambuco, a partir da introdução da lei estadual nº 11.629, de 28 de janeiro de 

1999, e da instituição da Comissão Diretora de Reforma do Estado, iniciou um processo de 

reforma de seu aparelho semelhante à concepção adotada pelo governo federal, com a elaboração 

de um Plano Diretor de Reforma do Estado, na forma de proposta técnica, apresentado pela 

resolução da Comissão Diretora de Reforma do Estado nº 002/2000, de 15 de fevereiro de 2000. 

(TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO) 
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estruturação de fundações estatais de direito privado e define a área de 

sua atuação, na forma do artigo 37, XIX, da constituição federal, e dá 

providências correlatas.  

 
 
Na tentativa de minimizar os prejuízos à população, foi montado o 

Hospital de Campanha da Aeronáutica, só no primeiro dia de 

funcionamento 205 pessoas foram atendidas. Em 21 dias, a unidade 

militar socorreu 5.058 pacientes. Baseado em informações da Presidente 

do SINDSAÚDE (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Seguridade 

Social de Pernambuco), Maria Perpétua Rodrigues, cerca de 70% da 

categoria formada por 23.500 servidores, aderiram à greve. De acordo 

com ela, os trabalhadores não aceitam que os hospitais públicos passem 

a ser administrados por uma fundação de direito privado, por acreditar 

que isso representará a "privatização da saúde". 

 
A Secretaria da Saúde de Pernambuco não cedeu aos protestos. Em 

nota, afirmou que o projeto será mantido e negou que a criação da 

entidade signifique a privatização do setor. "Todo o atendimento na rede 

pública continuará 100% gratuito", afirmou. A secretaria negou ainda 

qualquer prejuízo para os servidores, com a criação da fundação. Todos, 

afirmou, continuarão com o mesmo regime de trabalho. (IDEM) 

 

O que na verdade se esconde, é que desde o período de campanha 

eleitoral o governador já tinha uma proposta clara para a saúde, que seria 

a criação de 3 novos hospitais no Estado que passariam a ser 

administrados pela rede privada de saúde. A crise serviu apenas como 

elemento a convencer a população, que era inviável a administração 

estatal nestas unidades. A proposta previa a criação de 3 novos Hospitais 

e 14 Unidades de Pronto Atendimento, distribuídos em todo o estado. 
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Os novos modelos de gestão privada serão experimentados nos 

pioneiros: O Hospital Dom Hélder Câmara, o segundo seria o Hospital 

Miguel Arraes e por fim o Hospital Pelópidas Silveira. Os mesmo passam 

a ser administrados por Organizações Sociais, mas com características 

legais de Fundação Estatal64. A exemplo do seu patrimônio que será 

constituído pelos bens móveis e imóveis, valores, direitos e outros que 

lhes sejam destinados por lei ou por doações e os que adquirirem com 

suas receitas próprias, característica típica de uma Fundação Estatal. É a 

prática da usurpação, transferindo bens públicos à iniciativa privada. A 

população através de contribuições e impostos constrói o patrimônio 

público e, na hora de decidir os rumos de seus investimentos, não é 

chamada à negociação. 

 

Na verdade, a nossa pesquisa nos leva a afirmar que a convivência com 

múltiplos formatos administrativos induz a uma grande confusão jurídica 

na classificação destas unidades de saúde, impossibilitando um retrato 

fidedigno de implementação deste projeto e suas consequências ao 

Estado. Segundo dados do DATA/SUS os estabelecimentos de saúde 

estão divididos entre: 

 

TABELA VIII: Caracterização dos Estabelecimentos de Saúde quanto a 
sua natureza administrativa. 

Administração direta 33.1902 
Administração direta de outros órgãos (MEC, mex. marinha, 
etc.) 

1.203 

Autarquias 204 
Fundação pública 1.205 
Empresa pública 706 
Organização social pública (administração indireta) 207 

                                                           
64

 Graças a resistência social não foi possível instituir a Fundação Estatal, tal como previa a 

legislação. Usando de manobras jurídicas são criadas as OS`s com características de Fundação. O 

discurso do líder do governo na ALEPE, Isaltino Nascimento, retrata este impasse,” diante da atual 

situação da saúde pública, a criação das fundações se torna uma alternativa para um modelo de 

gestão das unidades de saúde já defasado.;A aprovação do projeto de lei não significa a 

regulamentação da lei. Após essa  etapa, a proposta retorna para o executivo que deverá elaborar 

projeto para as três áreas assistidas pelas fundações (saúde, formação profissional e ciência e 

tecnologia).. (SITE ALEPE,05 de janeiro de 2011.) 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=26&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=26&VMun=
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Empresa privada 31.0908 
Fundação privada 2.409 
Cooperativa 3.010 
Serviço social autônomo 3.011 
Entidade beneficente sem fins lucrativos 5.512 
Economia Mista 313 
Sindicato 24 
IN: DATA/SUS, 2011. 

65
 

 

 

De acordo com informações do Data/SUS podemos concluir que no 

Estado Pernambucano a administração das Fundações Estatais na rede 

Hospitalar não foi possível de ser materializada.  A proposta de 

Fundações Estatais existente desde 2004 foi barrada na época por 

movimentos sociais e o Conselho Estadual de Saúde Pernambuco, que 

impetraram junto ao Ministério Público uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ainda está sob análise. Mas, também é possível 

inferir que estes dados sofrem de algumas incorreções, o que 

compromete uma análise com maior transparência.  

 

Segundo o DATA/SUS, os Hospitais Miguel Arraes, Dom Hélder Câmara 

e Pelópidas Silveira encontram-se classificados como administração 

direta, ligados a Secretária Estadual de Saúde, quando na verdade são 

O.S‘s administradas pela iniciativa privada. O mesmo erro reincidiu 

quando se classifica a administração das UPA´s. 

 

O primeiro a ser inaugurado, segundo o ―moderno modelo de 

administração‖, foi o Hospital Metropolitano Miguel Arraes (HMA), no dia 

15 de dezembro de 2010. Localizado no Município de Paulista, a unidade 

conta com uma área de aproximadamente 49.662 metros quadrados. 

Segundo informações publicadas na página do Hospital na internet, ele foi 

construído baseado em um moderno projeto civil e arquitetônico, 

respeitando todas as normas da ANVISA. O investimento total 

                                                           
65

 Estes estabelecimentos não se referem apenas aos serviços Hospitalares, inclui a rede SUS, 

como os seus Centros de Saúde, Laboratórios, clinicas médicas, PSF’s etc. 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=07&VListar=1&VEstado=26&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=08&VListar=1&VEstado=26&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=09&VListar=1&VEstado=26&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=10&VListar=1&VEstado=26&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=11&VListar=1&VEstado=26&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=12&VListar=1&VEstado=26&VMun=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=13&VListar=1&VEstado=26&VMun=
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contabilizou R$ 88 milhões investidos pelo Estado, incluindo a sua 

estrutura física e a compra de equipamentos de última geração. Na área 

de 12.734 mil metros quadrados construídos, estão divididos os quatro 

pavimentos do HMA, que conta com 157 leitos, dentre eles 25 UTI‘s, 

disponibilizando serviços de emergências na especialidade de 

traumatologia, ortopedia, clinica médica e cirurgia geral.  

 

O HMA será administrado pelo IMIP66, que além deste, administrará os 

dois outros Hospitais sob o mesmo modelo, e ainda mais 6 UPA s, 

localizadas em Olinda, Paulista, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, 

Jaboatão/Engenho Velho e Jaboatão/Barra de Jangada. ―Cada UPA, 

custou o equivalente a um orçamento de R$ 10,3 milhões” para os cofres 

públicos. “Para isso, a organização receberá um valor anual de cerca de 

R$ 45 milhões‖. (Diário de Pernambuco, 2010). 

 
O segundo a entrar em funcionamento foi a Hospital Metropolitano Sul 

Dom Hélder Câmara (HDC), localizado no Cabo de Santo Agostinho as 

margens da BR-101 Sul. Com o mesmo projeto arquitetônico e será 

administrado, assim como o seu antecessor,pelo IMIP instituição 

vencedora da licitação. O Hospital terá capacidade para realizar 

procedimento de média e alta complexidade, atendimentos de urgência e 

emergência, internação e atendimento ambulatorial de egressos da 

emergência e pacientes referenciados das Unidades de Pronto-

Atendimento (UPA). 

Construído em uma área de 12.734 mil metros quadrados e 
divididos em quatro pavimentos, o Hospital contará com 160 
leitos distribuídos nas enfermarias de Clínica Médica, 
Cardiologia Clinica e Cirúrgica e Traumato-ortopedia, Unidade 
de Cuidados Intensivos (UTI Geral com 28 leitos), além de 20 
leitos de observação na emergência. No total, foram investidos 
mais de R$ 80 milhões com a construção e compra de 
equipamentos. (PE360 graus, 29/06/10). 

                                                           
66

 BOLETIM CREMEPE, N 142, DIA 14/2. 
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O último dos três hospitais, o Metropolitano Oeste, Pelópidas Silveira, no 

Curado, ainda nem foi entregue e os problemas nas unidades em 

funcionamento já começaram a ser denunciados. Um deles está 

relacionado à acessibilidade dos serviços. Primeiro pela própria localidade 

geográfica, todos eles ficam localizados em áreas distantes e com 

dificuldades de acesso aos transportes coletivos. Segundo Maria Helena, 

repórter cidadã em matéria publicada no site: ―as pessoas que necessitam 

de atendimento no hospital e até mesmo os próprios funcionários 

reclamam da falta de segurança nas imediações‖. (19 DE JANEIRO DE 

2010). O que tem facilitado a vida de assaltantes que passaram a agir na 

região. 

 

Ainda sobre as dificuldades quanto à acessibilidade, o CREMEPE 

ingressou com ação na justiça denunciando a unidade por restrições no 

atendimento aos idosos com mais de 60 anos, pessoas transferidas por 

outra unidade de saúde para tratamento de ortopedia, com complicações 

ou acidentados há mais de 13 dias. Segundo André Longo, presidente do 

CREMEPE existe uma circular impedindo que Médicos dos hospitais 

Getúlio Vargas, Otávio de Freitas e Restauração, transfiram aqueles 

pacientes acima citados, para o HMA. Para os médicos esse tipo de 

procedimento seria uma estratégia para selecionar o que na gíria do 

sistema é chamado de ―filé‖, paciente que dá menos prejuízo. (JORNAL 

DO COMMERCIO, 08/01/2010) 

 

Em nota, o diretor do Hospital Miguel Arraes, Caio de Souza Leão, afirma 

que não há restrição, e sim ―orientação acordada entre a regulação (do 

Estado) e o hospital para que a ocupação fosse gradativa‖. Segundo as 

cláusulas do contrato de gestão por ser uma unidade especializada em 

grandes traumas, o HMA atenderá, prioritariamente: os pacientes 

encaminhados pelas policlínicas e serviços de pronto atendimento (SPAs) 

municipais;pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Paulista, 
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Olinda e Igarassu; SAMU; resgate do Corpo de Bombeiros e Central de 

Regulação do Estado, órgão que coordena a transferência de pacientes 

na rede pública. Isso significa que os pacientes que chegam andando, de 

ônibus, em seu próprio carro ou levado por parentes não serão atendidos 

na unidade. (IDEM). 

 

Concluímos, diante dos fatos apresentados que houve um processo de 

burla legislativa para garantir que este ―novo modelo‖ de gestão pudesse 

se fazer possível no Estado. Considero ilegal por que o processo nestes 

Hospitais não se deu com a concessão de um título público como prevê a 

legislação, mas o que houve foi transferência de recurso público de saúde 

para a iniciativa privada administrar como se dela fosse. Para ser uma 

OS´s ou OSCIPS é imprescindível a existência de um patrimônio a priori 

,o que não existiu. Divergimos sobre o posicionamento do Secretário do 

Estado de Pernambuco, quanto às cláusulas contratuais que restringem o 

acesso de usuários do SUS ao HMA, acredito que se a unidade não 

garante a universalidade do sistema, não garante a transparência dos 

recursos públicos, e não garante o controle social, certamente ela não é 

SUS. 

 

Para o Sindicato dos Médicos, além de ser início de uma privatização, o 

modelo favorece o clientelismo. Sem concurso, será mais fácil o 

apadrinhamento político, argumenta Antônio Jordão. Ele lembra ainda que 

nem sempre o setor privado ou filantrópico cumpre bem seu papel no 

SUS. Um exemplo disso seria o Hospital de Câncer de Pernambuco, 

filantrópico, conveniado ao sistema único e alvo de intervenção do 

governo por falhas na administração. (BOLETIM CREMEPE, 2010) 

 

Nestas unidades o Conselho Estadual não pode conseguir deliberar 

ativamente, e mesmo quando o faz, suas determinações são 

descumpridas. Não há conselho gestor de unidade dentro destas 

instituições, o que há são Conselhos Curativos compostos por técnicos da 



 

 

143 

 

saúde e gestores, impossibilitando a participação do usuário do sistema e 

por conseguinte impedindo que o controle social avance, haja vista a sua 

absoluta independência para elaboração dos seus estatutos e regimento 

interno e para propor o seu plano de cargos e carreiras, fragmentando a 

mobilização e força dos trabalhadores. 

 

 Na área de recursos humanos as dificuldades de garantir os direitos 

trabalhistas permanecem e com ela, as manobras jurídicas. O quadro de 

empregados foi selecionado através de informações do banco de dados 

do IMIP, a seleção se deu baseado em análise curricular e testes 

psicológicos, ferindo as regras de concurso público. Todos os seus 

empregados têm a carteira profissional assinada como profissionais 

autônomos, intermediados por uma Organização Social segundo dados 

do Data/Sus, 2011. Os empregados passam a receber ―salários de 

mercado‖ que são compatíveis com os praticados na iniciativa privada, o 

que a título de informação, muitas vezes é inferior ao pago pelo SUS, o 

seu desempenho será compensado pelas gratificações, que em muitos 

casos representa um valor superior ao seu salário.  Numa clara 

desresponsabilização do Estado com o direito trabalhista destes 

profissionais e quebrando a resistência do mesmo. 

 

O direito privado permite maior capacidade de adaptação destas 

organizações ao dinamismo da realidade e do mercado de trabalho, 

descaracterizando-o como um direito social inalienável. Esta ―nova‖ rede 

hospitalar pernambucana mesmo tendo total autonomia financeira 

responsabilidade por sua folha de pagamento, como prevê a legislação, 

recebe recursos do Tesouro Nacional através de contrato de gestão 

firmado com o Estado para arcar com as despesas de pessoal, inclusive 

dos servidores requisitados de outros órgãos. A sua autonomia financeira 

é apenas um mecanismo de não responsabilizar o governo pelo 

financiamento integral dos serviços, permitindo a administração receber 

auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras 



 

 

144 

 

entidades e órgãos do governo e possa celebrar contratos com outros 

países ou instituições. 

 

 Essa determinação fere frontalmente o artigo 199, da lei 8.080, em seu 

inciso 2° que diz: ―É vedada a destinação a participação direta ou indireta 

de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, 

salvo em casos previstos em Lei‖. Esta premissa de celebração de 

contrato com capital estrangeiro, pode significar perda de autonomia para 

o país. 

 

As mudanças jurídicas mais significativas serão: mudança no regime 

jurídico dos trabalhadores estatutários para celetistas, total autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira. Sujeição ao regime jurídico próprio 

das entidades privadas sem fins lucrativos e de assistência social, no que 

se refere aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, 

tributárias e fiscais. As mudanças jurídicas têm consequências não só no 

modelo e na forma de gestão. Suas repercussões atingem 

fundamentalmente aos trabalhadores e usuários do sistema único.  

 

A regulamentação de um ente administrativo público exige todo um 

processo jurídico e político para sua constituição, através de leis, o que 

imprime ao processo um caráter de maior lisura. Já com as parcerias têm 

uma maior flexibilidade. A flexibilidade no processo de contratação de 

serviço e de compras de bens é outra questão a ser analisada. Na pública 

existe a necessidade de licitações, como forma de garantir a legalidade e 

impessoalidade do processo de escolha das prestadoras de serviço. Nas 

instituições de caráter privado a escolha é guiada por interesse dos 

administradores e do Estado. Mesmo sem uma reflexão mais acurada 

sobre o mérito da concentração destes serviços nas mãos de um único 

administrador, o IMIP, e a utilização da estrutura física e financeira pública 

no fomento de suas atividades para com serviços educacionais, 
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facilmente podemos identificar o favorecimento e o desrespeito ao 

princípio da indisponibilidade dos bens públicos.  

 
Assim, como afirma Granemann (2007), o fetiche da iniciativa privada 

aplicado ao Estado tem o ‗mérito‘ de ocultar a essência dos processos 

que o Estado do capital deseja legitimar: ao tentar prender-nos à forma 

desviamo-nos do fundamental, do essencial. A forma é a fundação 

estatal, o conteúdo é a privatização dos serviços sociais, das políticas 

sociais, dos direitos dos trabalhadores. As fundações estatais são formas 

atualizadas das parcerias público-privadas, das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), das Organizações Sociais 

(OS), das Fundações de Apoio e de numerosas outras tentativas que 

sempre tentam repetir o mesmo – privatizar - sob emblema diverso para 

que a resistência dos trabalhadores seja vencida. O essencial é que as 

reduções do Estado para o trabalho em nome da eficácia e da eficiência 

do serviço ao público, pela mesma medida, significam o aumento do 

Estado para o capital, e é por isto que as denominamos privatização. 

(pag.09) 

  

Concluo as minhas reflexões afirmando que a crise que se instalou nos 

serviços públicos de saúde é mais grave do que aquela defendida pelo 

Secretário Estadual de Saúde, diagnosticadas como uma crise de gestão 

e financiamento do SUS. Devemos refletir além, acrescentando a esta 

crise, outras como a de gestão do trabalho e flexibilidade de direitos, a 

crise nas relações público/privadas na saúde que minam o sistema 

público e a uma crise do modelo de atenção da saúde imposta pelos 

organismos internacionais centrando no modelo de atenção básica. De 

modo, que a proposta de parceria entre o público e o privado na saúde 

não trazem respostas concretas e eficazes para superar estas crises. 

Segundo as nossas analises, tal proposta aprofunda a dificuldade de 

materializá-lo e vai de encontro as suas determinações legais. 
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Por isso é importante uma boa fundamentação teórica no momento em 

que se crítica e analisa determinados acontecimentos. Ávidos de 

resolução sobre os impasses na saúde, a criação das Fundações e as 

parcerias público-privadas aparecem como caminho a ser trilhado, mesmo 

sem ter a clareza de que este caminho já tenha sido percorrido. Mas em 

outros tempos, e em sentido contrário, quando se buscava a garantia 

fundamental, do direito à saúde. A fundação privada, além de não 

combater os problemas estruturais, institucionaliza e alimenta a 

mercantilização da saúde e das relações trabalho. 
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Á guisa de conclusão 

 

Concluo sobre a documentação analisada em minhas reflexões afirmando 

que a crise que se instalou nos serviços públicos de saúde é mais grave 

do que aquela defendida pelo Secretário Estadual de Saúde e membros 

do Ministério da Saúde, diagnosticada como uma crise de gestão e 

financiamento do SUS. Acreditamos que esta crise tenha outros aspectos 

importantes que merecem ser citados e avaliados a luz do contexto 

ideológico neoliberal, acrescentando à mesma, outros elementos como a 

gestão do trabalho e flexibilidade de direitos sociais, a crise nas relações 

público/privadas na saúde que minam o sistema público e a crise do 

modelo de atenção à saúde imposta pelos organismos internacionais, 

materializadas pelos programas focais e estratégicos da família. De modo, 

que a proposta de parceria entre o público e o privado na saúde não 

trazem respostas concretas e eficazes para superar estas crises. A meu 

ver, tal proposta aprofunda a dificuldade de materializá-lo e vai de 

encontro às suas determinações legais. 

 

Analisando o processo no Estado de Pernambuco o que podemos 

observar é que o mesmo não é legalizado e enfrenta impedimentos junto 

ao Ministério Público, no caso as Fundações Estatais que estão atuando 

no Estado. Os três novos hospitais estão sendo administrados por 

Organizações Sociais legalmente constituídas, mas com características 

essenciais e particulares de uma Fundação Estatal. Como ressaltada pelo 

então advogado e professor Paulo Modesto (2010), as OS seriam o 

reconhecimento do Estado e a concessão de um título público às 

instituições com patrimônio próprio que prestariam serviços de utilidade 

pública à sociedade. A realidade nos novos hospitais contradiz este 

pressuposto, ao invés disso, o Estado construiu e instrumentalizou com 

aparelhos hospitalares os mais modernos do mercado, financiados pelo 
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dinheiro público e transferiu por licitação a administração a uma instituição 

privada. 

 

Ainda baseado nos argumentos sobre a necessidade de regulamentar as 

Fundações Estatais, o autor supracitado ressalta a sua importância para 

evitar o ―casuísmo Constitucional‖. Entretanto os bancos de dados, a 

exemplo do DATA/SUS, demonstram que o problema agora é outro. Ao 

invés do "casuísmo constitucional‖ a administração pública sofre de um 

confucionismo intencional, ou seja, em seus bancos de dados há uma 

confusão generalizada, quanto a classificação dos modelos de 

administração de cada unidade de saúde dentro da rede SUS.  

 

Em seu banco de dados, por exemplo, o Hospital Miguel Arraes consta 

classificado como entidade vinculada à administração direta do Estado, 

mantida ou pelo Ministério da Saúde, ou pela Secretária Estadual de 

Saúde, ou mesmo pela Secretária Municipal de saúde. Informação 

contrária à esta está disponível no site do hospital Miguel Arraes que além 

de qualificá-lo como Organização Social, ainda traz a legislação vigente e 

explica à população usuária o que se propõe enquanto OS. Os mesmo 

equívocos são repetidos com os outros dois hospitais administrados pelo 

mesmo modelo no estado, assim como a classificação das 12 UPA's. 

 

Por isso é importante uma boa fundamentação teórica no momento em 

que se crítica e analisa determinados acontecimentos. Criada numa 

conjuntura política de contra-reformas do Estado brasileiro, representa 

uma omissão do Estado na garantia do direito à saúde; quando realiza a 

transferência da gestão, e do financiamento para o setor privado. E, ainda 

o faz Justificado por um forte discurso ideologizante de agilidade, eficácia, 

e eficiência da administração privada. De fato, o Estado entrega à 

iniciativa privada a administração dos novos hospitais pernambucanos 

construídos com o dinheiro público. 
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Ávidos de resolução sobre os impasses na saúde, a criação das 

Fundações e as parcerias público-privadas aparecem como caminho 

trilhado, mesmo sem ter a clareza de que este caminho já tenha sido 

percorrido. Caminho trilhado, mas em outros tempos, e em sentido 

contrário, quando se buscava a garantia fundamental do direito à saúde. 

A fundação privada, as Organizações Sociais e as OSCIPS, além de não 

combaterem os problemas estruturais, institucionalizam e alimentam a 

mercantilização da saúde e das relações de trabalho. 

 

Evidencia-se, então, que as mudanças na política de saúde não se dão 

meramente no campo jurídico, como querem que acreditemos os 

governantes e juristas, elas se estendem aos aspectos sociais dando- 

lhes novo formato e redirecionando-as ideologicamente. Para 

entendermos tais mudanças temos que transpor questões imediatas, e 

avançar, adentrar nos planos, político e social que permeiam esta 

questão.  
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