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RESUMO
Por meio do tema Serviços Públicos de Saúde e os ajustes com as Entidades do
Terceiro Setor será traçado um panorama dos serviços públicos, distinguindo-os em
sociais e econômicos, indicando as formas de transferir esses serviços a terceiros,
consequentemente, será salientada a diferença entre formas de descentralização e
formas de fomento, voltando o enfoque aos serviços sociais de saúde. Para tanto,
serão vistas as formas de fomento, isto é, por meio de Contratos de Gestão, Termos
de Parceria e Convênios, evidenciando as respectivas legislações e traçando um
comparativo entre essas formas, além de buscar delimitar o alcance desses ajustes
para os serviços públicos de saúde, sem deixar de destacar as falhas hoje
observadas na administração pública.

Palavras-chave: Serviços públicos de saúde, formas de fomento, entidades do
Terceiro Setor.

ABSTRACT

By the Health Public Services topic and the agreements with the Third Sector entities
will be made an overview of the public services, differentiating them between socials
and economics, showing the ways of transferring those services to third parties and,
consequently, will be highlighted the difference between the decentralization forms
and the fostering forms, focusing on the health - social services. In order to that, the
fostering forms will be analyzed, it means, the Management Agreement, the
Partnership Term, and the Agreements, highlighting the relevant legislations and
tracing a comparative among them, and, in addition, trying to delimitate the reach of
those agreements regarding the health public services, without leaving the
highlighting of the mistakes now detected in the Government.

Keywords: Health Public Services, forms and the fostering forms, Third Sector
Entities.
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INTRODUÇÃO
O papel do Estado na prestação dos serviços públicos teve diversas
fases; do Estado absolutista, centrado no poder da Monarquia, passou a Estado
Liberal, onde sua atuação era mínima; diante da crise deste, o Estado assume o
status de Estado Social, prestador dos serviços públicos e também empresário,
intervindo na ordem econômica e social; hoje, esse mesmo Estado é influenciado
pelos ideais de Reforma Administrativa ou Reforma do Estado, que pode ser
traduzida pela redução do aparelhamento do Estado e da atividade estatal.
No Brasil, os objetivos da Reforma do Estado foram definidos no Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, aprovado em 21.09.95. Diante disso e
seguindo uma linha cronológica, buscar-se-á traçar um panorama acerca dos
serviços públicos, distinguindo os serviços sociais dos serviços econômicos, bem
como indicar as formas de transferir esses serviços a terceiros;
No contexto dos serviços públicos sociais nascem os institutos chamados
Contratos de Gestão e os Termos de Parceria, instituídos pelas Leis 9.637/98 e
9.790/99, respectivamente, inspirados por modelos estrangeiros. Ampliou-se
também a incidência e as formas do já tradicional ajuste, o Convênio.
Os serviços públicos, classificados em sociais e econômicos, podem ser
prestados diretamente pelo Próprio Estado ou, por particulares mediante ajustes,
também

chamados

de

parcerias,

sendo

que

as

formas

vão

depender,

primeiramente, se o serviço é de natureza econômica ou social.
São sobre essas formas de ajustes que orbitam esse trabalho, fazendo
breve citação quanto aos ajustes para prestação dos serviços econômicos, no intuito
de situar o tema e, com enfoque mais detalhado nos ajustes para os serviços
sociais, em especial os serviços de saúde.
Acerca dessas formas de ajustes para os serviços sociais, também
consideradas formas de fomento pelo Estado, com objetivo de formar uma parceria
entre o poder público as entidades não governamentais, será discorrido acerca dos
Contratos de Gestão, Termos de Parceria e os tradicionais Convênios, evidenciando
a legislação que rege a matéria.
Verificar-se-á o alcance que desses ajustes na prestação dos serviços de
saúde, bem como, as principais falhas decorrentes.
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Para os fins que ora se expõem, será realizada pesquisa bibliográfica
existente sobre a matéria nos principais Manuais de Direito Administrativo e na
legislação que trata da matéria, além da leitura de artigos publicados em sites
oficiais, em especial, os artigos publicados na Revista Eletrônica de Direito
Administrativo, cuja pesquisa se faz através do site www.direitodoestado.com.br,
face à envergadura dos autores dos artigos.
A obra “Parcerias na Administração Púbica – Concessão, Permissão,
Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas”, da mestre dos
mestres do Direito Administrativo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, será o principal
referencial para o desenvolvimento do tema proposto.
Chamou a atenção, dentre outros, o seguinte comentário de sua doutrina:
O Trabalho do jurista aumenta, de um lado, porque crescem
assustadoramente as alterações legislativas, indispensáveis para dar forma
e fundamento às reformas que se processam; de outro lado, porque os
governantes, no afã de efetivar as almejadas reformas e sob o impulso dos
tecnocratas, atropelam muitas vezes o direito positivo, criando fórmulas
inéditas de parceria, às vezes quase invertendo o velho princípio da
legalidade, segundo o qual a Administração Pública só pode fazer o que a
1
lei permite. A inovação precede, muitas vezes, a elaboração legislativa (DI
PIETRO, 2011. p 02).

Complementando a ideia, a insigne doutrina de Maria Sylvia destaca:
O direito administrativo brasileiro está passando na frente do direito
constitucional. A Administração Pública copia um modelo do direito
estrangeiro e começa a aplicá-lo, muitas vezes, com afronta direta e
flagrante à Constituição; depois é que vem a lei e, finalmente, a alteração na
Constituição (quando vem).
“Em vez do direito administrativo desenvolver ou aplicar normas
programáticas contidas na Constituição, ele vem se elaborando na frente e,
2
muitas vezes, à margem da Constituição” (DI PITRO, 2011, p. 30).

O livro de Fernando Borges Mânica, “O Setor Privado nos Serviços
Públicos de Saúde”, também será essencial para o desenvolvimento deste trabalho,
com definições precisas e reflexões pontuais acerca do tema.

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão,
Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas. 8ª edição. São Paulo: Editora
Atlas, 2011.
2
Bis in idem.
1
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1. SERVIÇOS PÚBLICOS
1.1. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS PELO ESTADO
Inicialmente, destaque-se que o contexto histórico irá partir do Estado
Moderno, desde sua primeira fase.
As principais revoluções burguesas da nossa história (Francesa e Inglesa)
foram vitórias da burguesia em ascensão, detentoras do poder econômico, face às
Monarquias Absolutistas que imperavam até o final do século XVIII, onde a figura do
rei era soberana e suas decisões incontestáveis.
A partir de então, com a burguesia, detentora do poder econômico e
político, os principais países ocidentais passaram por um período conhecido como
Liberalismo ou, regime liberal, em que a atuação do Estado foi mínima, exercendo
somente as atividades essenciais, deixando a cargo da iniciativa privada todo o
mais; ao longo desse período acentuaram-se as desigualdades sociais, de um lado
grandes empresas, detentoras de grandes capitais, de outro, o proletariado, uma
classe de pessoas exploradas, sem direitos trabalhistas assegurados, sem o amparo
do Estado na prestação dos serviços sociais, inclusive saúde e educação; houve
aumento acentuado da miséria e das carências sociais.
Esse regime liberal foi perdendo força, as pessoas clamavam por serviços
sociais, por isso, eram necessárias mudanças no modelo de atuação estatal,
mudanças que foram, inclusive, impulsionadas pela própria burguesia visando
manter-se no poder. Assim, em meados do fim da Segunda Guerra Mundial
consolida-se o Estado Social positivado em documentos internacionais e em textos
constitucionais que seguiram.
Consolidou-se o Estado prestador de serviços e também empresário,
intervindo na ordem econômica e social; as relações entre Administração e seu povo
multiplicaram-se e tornaram-se complexas, ampliaram-se os interesses a serem
protegidos.
No Brasil, a intervenção na ordem econômica ocorreu com a criação de
diversas empresas estatais e Sociedades de Economia Mista; na área social,
ampliando a prestação dos serviços sociais ou fomentando as atividades prestadas
por particulares; já a partir desse período, o fomento apresentou-se como uma forma
de incentivo à iniciativa privada.
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Nesse sentido, o Estado brasileiro e a estrutura administrativa foram
crescendo, passando a atuar em todos os setores da vida social. Essa alargada
atuação culminou na ineficiência na prestação dos serviços públicos, pois, o Estado
viu-se sem recursos e sem capacidade administrativa para cumprir com tantas
obrigações e competências.
Diante disso, ganhou força o que se denominou de “Reforma
Administrativa” ou “Reforma do Estado”, que independentemente da denominação
que se dê ou, dos institutos que em decorrência surgem ou são transformados,
traduz-se, em síntese, na redução do aparelhamento do Estado e da atividade
estatal, isto é, o objetivo da Reforma seria o de reduzir o tamanho do Estado,
fortalecendo a iniciativa privada e os modos privados de gestão dos serviços
públicos, sempre buscando maior eficiência na prestação dos serviços que lhes
compete.
Seguindo essa tendência, em um período de afloramento do ideal de
privatização, privatização considerada em sentido lato, como sendo qualquer forma
de diminuir o tamanho do Estado, concepção destacada por Maria Sylvia Zanella Di
Pietro em sua obra “Parcerias na Administração Pública” e aceita por grande parte
da doutrina, no Brasil os objetivos da Reforma do Estado foram definidos no Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo Ministério da
Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), aprovado em 21.09.95.
A administração pública estava sendo considera burocrática, formal e
pouco eficiente, por isso, era preciso estabelecer uma administração pública
gerencial, baseada em conceitos modernos de administração e eficiência.
No contexto dos serviços econômicos vieram as privatizações em sentido
3

estrito , isto é, venda das empresas estatais para a iniciativa privada, a delegação
dos serviços por meio das concessões e permissões (Lei nº 8.987/95) e parcerias
público-privadas (Lei nº 11.079/2004).
No contexto dos serviços públicos sociais, ganham destaque as entidades
do Terceiro Setor e sua participação nas relações com o Estado; nascem os
institutos chamados Contratos de Gestão e os Termos de Parceria, instituídos pelas
Leis 9.637/98 e 9.790/99, respectivamente. Ampliou-se também a incidência e as
formas do já tradicional ajuste, o Convênio.
3

Acepção dada ao termo privatização na obra Parcerias na Administração Pública de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro.
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A problemática bem destacada por Maria Sylvia é o fato de que os
modelos adotados por nossos governantes são inspirados no direito estrangeiro sem
levar em conta a diversidade dos regimes jurídicos de cada país, principalmente no
âmbito constitucional, ou seja, aplicando os modelos estrangeiros o administrador
brasileiro pode incorrer em dificuldades, desacertos e até em inconstitucionalidades 4
(DI PIETRO, 2011, p. 29).
Por exemplo, no sistema europeu-continental, principalmente no Francês,
a ausência de normas legais e constitucionais é suprida pelo poder criador do
Judiciário, ou seja, a base do direito é Jurisprudencial, enquanto no Brasil tudo deve
estar positivado e o direito administrativo, especialmente, está disciplinado por
normas constitucionais. As consequências, ainda segundo as observações de Maria
Sylvia, são:
Como resultado, o direito administrativo está passando na frente do direito
constitucional. A administração pública copia um modelo do direito
estrangeiro e começa a aplica-lo, muitas vezes, com afronta direta e
flagrante à Constituição; depois é que vem a lei e, finamente, a alteração da
Constituição (quando vem).
Em vez do direito administrativo desenvolver ou aplicar normas
programáticas contidas na Constituição, ele vem se elaborando na frente e,
5
muitas vezes, à margem da Constituição (DI PIETRO, 2011, p.30).

1.2. OS SERVIÇOS PÚBLICOS ECONÔMICOS E SOCIAIS
Não há unanimidade na doutrina quanto à definição de serviços públicos,
nem tão pouco os fatores característicos.
Não é objetivo deste trabalho discorrer detalhadamente sobre o conceito,
características, classificação, titularidade dentre outros aspectos acerca de serviço
público, mas, visando situar com o tema, será adotada a definição de Maria Sylvia Di
Pietro, citada por José dos Santos Carvalho Filho, sendo serviço público: “toda
atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por
meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público” 6
(CARVALHO FILHO, 2011, p.297).
4

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão,
Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas. 8ª edição. São Paulo: Editora
Atlas. 2011.
5
Bis in idem.
6
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª edição. São Paulo:
Editora Lumen Juris, 2011.
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Ele próprio, José dos Santos Carvalho Filho, define serviço público como
“toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob
regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e
secundárias da coletividade” 7 (CARVALHO FILHO, 2011, p.297).
Os serviços públicos submetem-se ao Regime de Direito Público, todavia,
em face das variadas formas de parcerias entre o poder público e particulares, pode
também haver incidência, não integralmente, de regras de direito privado. Por isso, a
doutrina vem admitindo o conceito de regime híbrido, nesse sentido, inclusive, a feliz
definição de serviço público de Maria Sylvia Di Pietro, retro citada.
O Estado (entenda-se Estado por pessoa federativa - União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) pode executar os serviços de forma direta ou indireta.
Direta, ou centralizada, por meio dos diversos órgãos que compõem a
administração.
A execução é dita indireta quando os serviços são prestados por
entidades diversas das pessoas federativas, mantendo o Estado dever de controle
sobre elas, ocorrendo por meio da descentralização, que consiste na “transferência
da execução de atividade estatal a determinada pessoa, integrante ou não da
Administração” 8 (CARVALHO FILHO, 2011. p.317).
A descentralização pode ser territorial, quando a transferência ocorre
entre pessoas federativas distintas ou, descentralização institucional, quando a
transferência é feita a pessoa jurídica, nesse caso, a descentralização institucional
admite duas hipóteses, denominadas pela doutrina de outorga9 e de delegação10.
Na outorga, o ente federativo cria, por meio de lei, uma pessoa jurídica de
direito público ou de direito privado, isto é, uma Autarquia, Fundação, Empresa
Pública ou uma Sociedade de Economia Mista, que irá integrar a Administração
Indireta, onde, além da execução transfere-se também a titularidade (posição aceita
pela doutrina majoritária, dentre eles por Celso Antônio Bandeira de Melo,
divergindo, dentre outros, José dos Santos Carvalho Filho).
Já a delegação ocorre por meio de concessão e permissão (Lei nº
8.987/95), bem como pela parceria público-privada (Lei nº 11.079/2004), firmando-se
7

Bis in idem.
Bis in idem.
9
Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao invés de outorga prefere definir como descentralização por
serviços, técnica ou funcional.
10
Maria Sylvia Zanella Di Pietro também chama de “Descentralização por Colaboração”.
8
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um contrato administrativo em que ocorre apenas a transferência da execução do
serviço, conservando o Estado a titularidade sobre eles.
Os serviços públicos podem ser classificados em Sociais e Econômicos;
os sociais destinam-se a atender as necessidades coletivas em áreas em que a
atuação do Estado é essencial, tais como educação, saúde, assistência,
previdência, etc; os econômicos são aqueles tipicamente particulares, são próprios
da inciativa privada, tendo em vista que visam auferir lucro, mas, o Estado as exerce
por

razões

de

interesse

coletivo

ou

de

segurança

(energia

elétrica,

telecomunicações, transporte coletivo, etc.).
Dentre os diversos serviços públicos sociais, será dado enfoque aos
serviços de saúde, serviços comuns prestados por qualquer esfera federativa
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), ao contrário dos serviços privativos,
os quais a Constituição Federal atribui a uma esfera federativa específica.
Somente os serviços públicos econômicos podem ser delegados, via
concessão ou permissão. O art. 175 da Constituição Federal, inserido no Título “Da
Ordem Econômica e Financeira” determina a obrigação do Estado na prestação dos
serviços públicos da seguinte maneira: “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação dos serviços públicos”.
Os serviços públicos sociais, justamente por não poderem cobiçar lucro,
por dever do Estado em prestá-los gratuitamente, não podem ser delegados; para
eles a Administração Pública deve firmar outros vínculos em decorrência da sua
atividade de fomento, tendo por primado a cooperação entre os partícipes, objetivos
em comum em busca de eficiência.
Além da execução direta dos serviços públicos pelo Estado ou, como dito,
via descentralização, por outorga ou delegação, visando atender à crescente
demanda por serviços públicos, o Estado vem buscando novas formas de ajuste por
meio de fomento, as quais não se confundem com descentralização.
Em artigo publicado na Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado,
Rita Tourinho define fomento como uma atuação do Estado voltada a atender
interesses públicos de forma indireta e mediata, contando com a colaboração dos
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particulares, que prestam atividades estimuladas pela Administração Pública,
através de diversos meios de incentivo11. (TOURINHO, 2011, p.02)
Assim, para prestação dos serviços sociais existem três formas de ajuste,
ou formas de fomento, também chamados de Regimes de Parceria: Convênios,
Contratos de Gestão e Termos de Parceria, instrumentos de aliança entre o Poder
Público e entidades privadas sem fins lucrativos, chamadas de Entidades de
Terceiro Setor.
São essas formas, com destaque para a modalidade de Convênio,
aplicadas para os serviços públicos de saúde, que orbita este trabalho.

2 - FORMAS DE FOMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS – OS
AJUSTES COM AS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
Ambos os ajustes mediante fomento do Estado (Convênios, Contratos de
Gestão e Termos de Parceria) são firmados com pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos, entidades que exercem atividades públicas e não lucrativas,
aquelas que utilizam os excedentes de arrecadação em seu objetivo social, não
distribuindo, em espécie alguma, recursos, exigência necessária para quaisquer
formas de ajuste, estando mais bem delineadas e expressas na Lei nº 9.790/99
(Termos de Parceria).
Por isso, os recursos transferidos devem limitar-se ao custo dos serviços
efetivamente prestados ou postos a serviço da população.
Essa sociedade organizada está reunida no que comumente se
denominou ONG – Organização não Governamental. Na verdade, ONG é a forma
convencional de se referir a uma Associação Civil ou uma Fundação Privada, ambas
regidas pelo Código Civil, sendo a Associação Civil a mais comum, constituída por
pessoas, em que a Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação e onde
os próprios associados elaboram o estatuto e definem a finalidade da Entidade.

11

TOURINHO, Rita. Terceiro Setor no Ordenamento Jurídico Brasileiro: Constatações e Expectativas.
Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado nº 24. Salvador. 2011. Disponível em:
http://www.direitodoestado.com.br
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O regime jurídico dessas entidades é predominantemente de direito
privado, todavia, por receberem recursos públicos ficam parcialmente sujeitos
também ao regime público.
O objetivo do fomento é formar uma parceria entre o poder público as
entidades não governamentais, sob certas condições, a depender da forma do
ajuste, para prestação de serviços de interesse público; revela-se uma forma
estimular particulares a realizarem suas próprias finalidades, complementando as
atividades faltantes do poder público.
Buscam-se novas técnicas para a prestação dos serviços, menos
formalistas e burocráticas, aplicando-se métodos de gestão privada, isto é, sem a
rigidez do regime público. Busca-se eficiência e qualidade na prestação dos serviços
públicos pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial, onde o controle passa a ser
de resultados, menos formal.
A ideia central da parceria pauta-se no fato de que haveria melhor
eficiência na gestão dos recursos por semelhante ao setor privado e, diante da
finalidade não lucrativa, a entidade aproxima-se do Estado, suprindo as carências da
sociedade, ou seja, buscando valores humanos e não de capital.
Todavia, mostra-se crescente a malversação de recursos públicos por
meio dessas entidades e o objetivo primário de alguns governantes em fugir ao
regime jurídico de direito administrativo, como se dirá mais adiante, todavia, desde já
vale destacar as palavras da douta Promotora de Justiça, Rita Tourninho, em artigo
publicado na Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado:
Não se pode pensar na realização de atividade de fomento sem suporte
legal ou constitucional, nem, tão pouco, sem critérios na escolha dos
beneficiários, ou mesmo sem a devida motivação. Por outro lado, também
viola a ordem jurídica os incentivos conferidos sem qualquer razoabilidade
ou com resultados desproporcionais aos investimentos efetivados.
(...)
Em verdade, na prática, o que se verifica é que a atividade de fomento vem
sendo realizada pela Administração Pública, de todas as esferas, à margem
dos princípios administrativos. Aliás, muitas vezes parece que o fomento é
utilizado exatamente como fuga aos princípios que norteiam a atividade
12
administrativa. (TOURINHO, 2011, p.03)

12

TOURINHO, Rita. Terceiro Setor no Ordenamento Jurídico Brasileiro: Constatações e Expectativas.
Artigo Publicado na Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado nº 24. Salvador. 2011. Disponível na
Internet: http://www.direitodoestado.com.br
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2.1 – CONTRATOS DE GESTÃO

Essa forma de ajuste foi inspirada no direito estrangeiro, precisamente no
direito francês; esse fato, por si só, já revela dificuldades de aplicação em nosso
ordenamento, haja vista que o direito francês é essencialmente jurisprudencial,
enquanto no Brasil tudo deve estar positivado e, ainda, no caso do direito
administrativo a disciplina é ancorada basicamente na Constituição Federal, que por
seu turno é uma Constituição rígida.
Previsto na Lei nº 9.637/98, considerada por alguns como a Lei que
instituiu o Programa Nacional de Publicização, o Contrato de Gestão é uma ajuste
firmado com entidades qualificadas como Organizações Sociais.
Advirta-se que Organização Social é apenas uma qualificação, uma
certificação, emitida pelo Poder Executivo de cada esfera federativa; ela não altera a
natureza jurídica da entidade, nem pode ser confundida com a razão social ou com o
próprio nome dela.
Para que Estados, Municípios e Distrito Federal realizem a qualificação
torna-se necessária Lei própria, respeitando as diretrizes instituídas na Lei 9.637/98,
podendo até ser mais restritiva, nunca mais permissiva.
A Lei Federal prevê atuação das Organizações Sociais somente em 5
(cinco) áreas: ensino, pesquisa científica, proteção e preservação do meio ambiente,
cultura e saúde. A legislação do estado de SP, por exemplo, restringiu o objeto do
contrato de Gestão apenas para áreas de cultura e saúde.
Na dicção do art. 20 da Lei nº 9.637/98, há entendimentos de que o
objetivo da criação das organizações sociais foi a absorção de atividades
desenvolvidas por órgãos públicos extintos, desde que as atividades desses órgãos
e das entidades fossem correlatos. Nesse sentido, essa seria a principal distinção
com a Lei 9.790/99 que criou o Termo de Parceria com as OSCIP‟s, já que não
difere das OS‟s quanto ao conteúdo, pois, ambos os ajustes visam estabelecer
metas e programas a serem desenvolvidos pela entidade com os recursos públicos.
A Lei nº 9.637/98 desde sua edição vem sofrendo diversas críticas, como,
por exemplo, a de que por meio do Contrato de Gestão estar-se-ia retirando a
responsabilidade do Estado na prestação dos serviços públicos de saúde e
transferindo para a iniciativa privada. Inclusive, há contra ela uma Ação Direta de
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Inconstitucionalidade tramitando no STF (ADI 1923/DF, rel. Min. Ayres Britto), pois,
seria contrária às disposições constitucionais.
Transfere-se, por exemplo, uma unidade hospitalar pública a uma
entidade civil ("sem fins lucrativos"), entregando-lhe o próprio estadual ou municipal,
bens móveis (máquinas e aparelhos hospitalares), recursos humanos e financeiros,
dando-lhe autonomia de gerência para contratar, fazer compras sem licitação;
outorgando-lhe, enfim, verdadeiro mandato para gerenciamento, execução e
prestação de serviços públicos de saúde, uma transferência de competências do
Estado para o setor privado.
Outras críticas seriam: a excessiva liberdade dada às Organizações
Sociais para estabelecer procedimentos para contratação de obras e serviços,
compras, plano de cargos e salários, sendo uma forma de burlar os limites legais
existentes; estariam executando orçamento público; não há garantias que protejam o
Estado no caso de insolvência; a falta de patrimônio próprio pode gerar
responsabilidade subsidiária em relação aos débitos da entidade; não seria possível
um ente "não governamental" gerir serviços públicos; revela-se um grave precedente
a transferência de patrimônio público estatal sem qualquer garantia; não exigência
de tempo mínimo de atuação na área correspondente.
Realmente, em muitos casos as Organizações Sociais sequer possuem
patrimônio próprio, ou ao menos compatível com o vulto dos serviços que presta e
dos recursos que recebe para gerir, foram criadas com o fim específico de formar o
ajuste com o poder público.
Há muita deficiência no controle dos serviços assumidos pelas
Organizações Sociais.

2.2 – TERMOS DE PARCERIA
Os Termos de Parceria, previstos na Lei nº 9790/99 e regulamentados
pelo Decreto nº 3.100/99, são ajustes firmados com Entidades qualificadas como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, Entidades sem fins
lucrativos que desenvolvem ações de utilidade pública.
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Da mesma forma como em relação às Organizações Sociais, a
qualificação, conferida pelo Ministério da Justiça, em nada altera a natureza jurídica
da Entidade (Fundações ou Associações regidas pelo Código Civil).
As possibilidades de atuação dessas entidades são mais extensas do que
as das Organizações Sociais (que apresentam 5 áreas), estão descrias no art. 3º,
sendo todas atividades de interesse público.
Em relação à Lei nº 9.637/98, a Lei nº 9.790/99 estabeleceu
procedimentos mais rígidos e consequências mais severas em caso de malversação
do dinheiro público, todavia, ainda insuficientes para coibir práticas ilícitas.
Sobre essa forma de ajuste, acentua José Carvalho dos Santos Filho:
“Por sua natureza, esse negócio jurídico qualifica-se como verdadeiro convênio
administrativo, já que as partes têm interesses comuns e visam à mútua
cooperação” 13 (CARVALHO FILHO, 2011, p. 332).
O objetivo é semelhante ao que até então vinha ocorrendo com os ajustes
com entidades detentoras do título de utilidade pública. Talvez a intenção do
legislador fosse a de eliminar as distorções em relação ao regime das entidades de
utilidade pública e delinear os genéricos ajustes sob denominação de Convênio.
Todavia, não logrou êxito, pois, em que pese ter criado critérios mais
transparentes para formalização do ajuste nas parcerias criadas entre Estado e o
setor privado, deixou de impor uma forma específica para cada modalidade de
repasse público, permitindo a discricionariedade do administrador para firmar outros
ajustes em detrimento ao Termo de Parceria.
Além disso, a Lei nº 9.790/99 também apresenta algumas deficiências,
por exemplo: a qualificação da entidade como OSCIP é meramente documental, não
se preocupa com a existência de fato da entidade, nem exige qualificação técnica
para desempenhar os objetivos previstos em estatuto.
Impede anotar que o vasto campo de atividade previsto na lei facilita o
desvirtuamento nos ajustes. Criam-se entidades com finalidades amplas e abstratas
para que o poder público firme verdadeiros contratos transvestidos de termos de
parceria, permitindo a fuga ao regime jurídico de direito público.

13

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª edição. São Paulo:
Editora Lumen Juris, 2011.
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2.3 - CONVÊNIOS

Os convênios não estão descritos expressamente na Constituição
Federal, todavia, nas disposições que tratam da partilha de competências, artigo 23,
há previsão de que “leis complementares fixarão normas para cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista equilíbrio do
desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional”, diploma que até o momento
não se concretizou.
Também, o art. 241 estabeleceu que esses mesmos entes deverão
instituir, através de lei, disciplina de consórcios públicos e convênios de cooperação
a serem celebrados entre si, com vistas à gestão associado dos serviços públicos.
Os Convênios são ajustes firmados entre pessoas administrativas ou,
entre estas e particulares, visando atingir objetivos em comum de interesse público,
sendo uma das modalidades de fomento.
Embora haja criação de um vínculo jurídico, com os contratos
administrativos não se confundem. As principais diferenças estão consagradas na
doutrina pátria, não havendo relevantes divergências nesse aspecto, isto é: nos
contratos os interesses são opostos, nos convênios são convergentes; nos contratos
o elemento fundamental é lucro, nos convênios a cooperação entre os participantes,
onde os recursos financeiros empregados servem para cobertura dos custos
necessários à operacionalização do acordo; nos contratos existem dois polos, nos
convênios podem ser múltiplos, desde que todos tenham em objetivos em comum,
lembrando que Convênios não formam personalidade jurídica autônoma; a
formalização dos convênios não depende de prévio procedimento licitatório, ao
contrário dos contratos que dispensam licitação em casos excepcionais definidos na
Lei.
Afora os dispositivos constitucionais retro mencionados, os quais ainda
carecem de regulamentação, em sede de legislação infraconstitucional, os
Convênios estão previstos apenas no art. 116 da Lei 8.666/93, Lei de Licitações e
Contratos. A base legal para sua formalização está nesse artigo, já que as demais
normas da Lei de Licitações e Contratos serão aplicadas “no que couber”.
Ou seja, os Convênios carecem de uma legislação específica que os
regulamente, por isso, são formas genéricas de ajuste e, diante disso, dão margem
à sua utilização inadequada pelo administrador público.
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Os Convênios respondem por grande parte dos ajustes firmados entre
administração pública e entidades do terceiro setor, principalmente no âmbito dos
municípios.
Muitos deles são assentados em duvidosa legalidade e moralidade sob
dois aspectos: o primeiro, tentando o administrator público agir de boa fé, busca
caminhos para desburocratizar sua administração, todavia, coloca-se adiante do
próprio legislador em razão das relações que cria; segundo, agindo somente no
intuito de fugir do regime jurídico de direito administrativo, principalmente quanto à
exigência de realização de concurso público e da necessidade de realização de
licitação, encontra caminho livre para apadrinhamentos políticos, distribuindo cargos
sob sua influência direta e fazendo aquisições sem respeitar o princípio da
economicidade e impessoalidade.
Em Parecer sobre Terceirização e Parcerias na Saúde Pública, por
ocasião da Conferência Nacional de Saúde On-Line, o Subprocurador Geral da
República e Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Wagner Gonçalves,
destacou o seguinte:
Na realidade, as terceirizações citadas neste trabalho, que estão sendo
implementadas em vários Estados, sob a denominação de convênio, não
passam, na realidade, de contratos de prestação de serviços (com
concessão de uso, transferência de pessoal, etc), sem que sejam
respeitadas as normas de direito público, seja na formação dos mesmos (a
contratação é feita diretamente, sem licitação, com ofensa ao art. 175 da
CF), seja na sua execução (não exigência de licitação para compra de
material, não exigência de concurso público para contratação de pessoal,
14
etc (WAGNER GONÇALVES, 1998).

Como dito, por ocasião da elaboração da Lei nº 9.790/99 (Termos de
Parceria), perdeu-se a oportunidade de traçar com melhores contornos as regras
para os ajustes entre Estado e as entidades do terceiro setor, acabando com o
ajuste genérico denominado Convênio, deixando-o apenas para os ajustes entre as
entidades federativas.

14

Conferência Nacional de Saúde On-Line; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - Ministério
Público Federal; 27 de Maio de 1998. Disponível em: www.datasus.gov.br/cns
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3 – DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Como mencionado, os serviços públicos podem ser exclusivos ou não
exclusivos do Estado; os serviços de saúde, assim como de educação e assistência
social, por exemplo, são serviços públicos sociais não exclusivos, sendo assim,
podem ser prestados diretamente pelo Poder Público ou ser prestados pelo
particular como atividade do mercado privado.
No caso da saúde, necessariamente serão prestados pelo Estado por
força do art. 196 da Constituição Federal que determina: “A saúde é direito de todos
e dever do Estado (...)”.
Em relação aos serviços de saúde, a Constituição Federal estabelece:
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado.
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as entidade filantrópicas e as
sem fins lucrativos.

Acerca dos citados dispositivos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro faz uma
diferenciação essencial aos objetivos desse trabalho ao distinguir que o art. 197
cuida da saúde como um serviço público a cargo do Estado integrante do sistema
único, possibilitando que seja executado diretamente ou através de terceiros,
podendo o vínculo com esses terceiros ser através de parcerias com a iniciativa
privada ou, através de delegação da execução a terceiros, enquanto que o art. 199
cuida da saúde como atividade privada exercida pelo particular, por sua própria
iniciativa15 (DI PIETRO, 2011, p. 25).
Já o §1º do art. 199 “volta-se à ideia de parceria entre o público e privado,
ao prever-se que as instituições privadas poderão participar de forma complementar
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as em fins
lucrativos” 16. (DI PIETRO, 2011, p. 25)

15

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão,
Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas. 8ª edição. São Paulo: Editora
Atlas, 2011.
16
Bis in idem.
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Maria

Sylvia

destaca

a

importância

da

expressão

“de

forma

complementar”, afastando a possibilidade de que por meio do contrato ou o
convênio o particular assuma toda a gestão de determinado serviço e conclui:
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 inerentes aos
hemocentros, realização de exames médicos, consultas etc; nesses casos,
estará transferindo apenas a execução material de determinadas atividades
17
ligadas ao serviço de saúde, mas não sua gestão operacional (DI
PIETRO, 2011, p. 228).

Ou seja, a saúde é serviço público que a própria Constituição Federal
previu a possibilidade de execução por particulares, desde que atuem de forma
complementar. Essa também é a previsão contida na Lei 8.080/90 (Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências), in verbis:
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a
cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as
normas de direito público.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem
fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde
(SUS).

A complementariedade está expressa no parágrafo único do art. 24 e
também no caput ao determinar “Quando as suas disponibilidades forem
insuficientes”, ou seja, deve-se explorar toda a capacidade pública instalada para
prestação de serviços de saúde e, sendo esta insuficiente em determinada área,
seria chamada a iniciativa privada para participar de forma complementar, com seus
próprios médicos, instalações, prédios e equipamentos.
Eis o que diz também a Portaria nº 944/94 do Ministério da Saúde, que
fixa as regras para a participação das entidades filantrópicas nos serviços do SUS:
Art. 2º - Depois de esgotada a capacidade de prestação de ações e serviços
de saúde, pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta,
indireta e fundacional, a direção do Sistema Único de Saúde em cada
esfera de governo dará preferência, para participação complementar no
sistema, às entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos, com
as quais celebrará convênio.

17

Bis in idem.
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Esse, inclusive, é um dos argumentos expostos na ADIN proposta contra
a Lei nº 9.637/98, já que o Contrato de Gestão permite a transferência de todo
serviço de saúde para uma entidade.
Mesmo em outras formas de ajuste, além dos Contratos de Gestão, está
ocorrendo o inverso, pois o Estado não está priorizando o aumento de sua
capacidade instalada, em detrimento da transferência de suas unidades, sejam
hospitais, centros de atendimento especializado, prontos atendimentos e outros,
cedendo seus prédios, móveis, equipamentos e até servidores (com ônus para si)
para entidades privadas, as quais estão recebendo recursos públicos, gerindo-os
como se particulares fossem, admitindo pessoal e realizando compras sem licitação.
O Professor Tarso Cabral Violin, em artigo publicado na Revista
Eletrônica sobre a Reforma do Estado, “Uma análise crítica do ideário do „Terceiro
Setor‟ no contexto neoliberal e as parcerias com a administração pública”, acentua:
As organizações não-governamentais, que antes eram contestadoras,
cobradores de melhores de vida da população, que almejavam a
emancipação do indivíduo e um outro mundo possível passaram, em sua
maioria, a serem “parceiras” do Estado, não de forma complementar, mas o
18
substituindo, com ideário contaminado por interesses privados (VIOLIM,
2008, p.03).

Esses fatos vão de encontro com a Constituição Federal e a Lei nº
8.080/90, os quais estabelecem que a participação da iniciativa privada deva ser de
forma

complementar, excepcional,

quando

as disponibilidades

estatais

se

mostrassem insuficientes, ou seja, os serviços do setor privado, mesmo o das
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, não podem substituir a capacidade
instalada completamente.
Compreendendo que as entidades privadas podem participar da
prestação dos serviços de saúde do sistema único, desde que de forma
complementar, resta, portanto, saber quais os instrumentos adequados para se
aperfeiçoar o ato para participação dos particulares.
Nesse aspecto, ressalte-se mais uma vez, perdeu o legislador
infraconstitucional a oportunidade de delinear os ajustes e seus respectivos objetos
por ocasião da edição da Lei nº9.790/99, que criou o Termo de Parceria.

18

VIOLIM, Tarso Cabral. Uma análise crítica do ideário do “Terceiro Setor” no contexto neoliberal e as
parcerias com a Administração Pública. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico nº 13
Salvador. 2008. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br
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Quando a Constituição Federal se refere a contrato de direito público,
assim também a Lei 8.080/90, está se referindo aos contratos administrativos
regidos pela Lei 8.666/93 para prestação de serviços. Na interlocução de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro:
A Constituição fala em contrato de direito público e em convênio. Com
relação aos contratos, uma vez que forçosamente deve ser afastada a
concessão de serviço público, por ser inadequada para esse tipo de
atividade, tem-se que entender que a Constituição está permitindo a
terceirização, ou seja, os contratos de prestação de serviços tendo por
objeto a execução de determinadas atividades complementares aos
serviços do SUS, mediante remuneração pelos cofres públicos. Trata-se
dos contratos de serviços regulamentados pela Lei nº 8.666, de 21.6.93,
19
com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 8.6.94 (DI PIETRO,
2011, p. 228).

Quando fala em Convênio está tratando de ajuste com Entidades
Filantrópicas sem fins lucrativos, até porque, não seria possível firmar um contrato
administrativo com essas entidades, haja vista que nos contratos administrativos os
interesses são opostos, sendo o do contratado auferir o lucro, objetivo incompatível
com as finalidades estatutárias das Entidades Filantrópicas.
Possivelmente, por isso a Constituição Federal preferiu a participação das
Entidades Filantrópicas e sem fins lucrativos, onde todos os recursos são
empregados na consecução dos objetivos, cujo ajuste se formaliza por meio de
Convênios.
Ocorre que a acepção da palavra Convênio deve ser interpretada de
modo a se compatibilizar com os novos modelos de parceria, haja vista que a
Constituição Federal é 1988 e a Lei 8.080 de 1990, período que os ideais da
Reforma do Estado estavam florescendo, lembrando que o Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado, elaborado pelo Ministério da Administração Federal
e da Reforma do Estado (MARE) foi aprovado em 21.09.1995 e as legislações que
tratam dos Contratos de Gestão e dos Termos de Parceria de 1998 e 1999,
respectivamente.
Por isso, há de se considerar os instrumentos que se seguiram, isto é, os
Contratos de Gestão e os Termos de Parceria, regidos pela Lei nº 9.637/98 e Lei
9.790/99, respectivamente, como sendo modelos de cooperação que estariam
acobertados pelo termo “Convênio” descrito na Constituição, inclusive como sendo
19

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão,
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formas mais apropriadas de ajuste com as entidades do Terceiro Setor, haja vista
que possuem legislação específica, em decorrência, regras e parâmetros mais
delimitados, em que pese as falhas de ambos já descritas e que não se pode perder
de vista, ao contrário dos Convênios, cuja base legal ampara-se no art. 116 da Lei
8.666/93, no capítulo das Disposições Finais e Transitórias, aplicando apenas
subsidiariamente os demais dispositivos.
Realmente, antes da Lei nº 9.637/98 e da Lei nº 9.790/99, toda relação
entre poder público e as entidades do terceiro setor era feira por meio de Convênios.
Hoje, tanto a Lei nº 9.667/98, quanto a Lei nº 9.790/99 colocam a saúde como uma
das áreas sujeitas à formalização de ajuste.

3.1 – OUTROS ASPECTOS QUANTO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O discurso neoliberalista, que volta a defender a atuação do Estado
mínimo tem de ser visto com muita cautela, pois, se por um lado o Estado necessita
reduzir sua estrutura, grande, pesada e pouco eficiente em diversos setores, por
outro, não deve abrir mão da prestação dos serviços essenciais ao seu povo,
principalmente para os menos favorecidos e, nesse contexto, destaque-se os
serviços de saúde.
Em países como o Brasil, o Estado deve sim intervir na área social
tendendo mitigar as desigualdades sociais existentes, viabilizando o cumprimento de
um princípio fundamental estampado já no art. 1º da nossa Constituição Federal, o
da dignidade da pessoal humana. Foi firme o legislador constituinte ao garantir todo
um conjunto de prestações sociais pelo Estado para cumprimento desse princípio,
erigindo os direitos sociais a direitos fundamentais.
Evidente que para prestação de um extenso rol de carências sociais o
Estado pode valer-se das parcerias com as entidades da sociedade civil organizada,
todavia, frise-se mais uma vez, de forma complementar às atividades estatais, ainda
assim com metas e objetivos claramente definidos e desde que a entidade tenha
sido constituída para o fim precípuo do objeto do repasse e que possua outras
fontes de recursos além dos repasses públicos.
O Estado deve deixar para a iniciativa privada setores da área econômica,
pois, a crise com que se viu imerso no final da década de 90, impulsionando os
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ideais da reforma, decorreu principalmente pelo fato de que o Estado desviou-se de
suas funções básicas para atuar também no setor produtivo.
Não se pode fazer da chamada reforma do Estado uma fuga das
obrigações impostas por nossa “Constituição Cidadã”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É fato que o Estado já apresenta sinais de esgotamento e não tem
conseguido suprir satisfatoriamente as demandas por serviços públicos, por isso, as
parcerias com Entidades do Terceiro Setor, desde que com fim de fato de
cooperação na busca de objetivos comuns, em busca de melhor eficiência, podem
ser de valiosa contribuição na direção de uma administração pública gerencial,
pautada no controle por resultados, buscando eficiência e qualidade na prestação
dos serviços, objetivando aumentar a capacidade administrativa e limitar a ação do
Estado para funções que lhe são próprias, reservando, via de regra, os serviços não
exclusivos para a iniciativa privada que presta serviço de relevante interesse público
coletivo.
Enquanto que o ideário apresenta-se como uma solução para o
estrangulamento do Estado, a realidade mostra práticas distorcidas e tendenciosas
das formas de fomento, aliado ao fato de que nosso ordenamento jurídico não
consegue acompanhar os fatos na proporção em que ocorrem, pois, nosso sistema
está pautado essencialmente no direito positivado e rígido.
O que se observa também é a falta de controle do Estado em relação aos
recursos transferidos, falta de controle de custos para saber se realmente os
serviços estão sendo prestados de forma mais eficiente pelas entidades do que se
fossem prestados diretamente pelo Estado com os mesmos recursos; os indicadores
de qualidades e produtividade, essenciais para aferir os resultados do ajuste, ainda
são incipientes e de poucos resultados práticos; a fixação de metas nem sempre é
clara e objetiva.
Ora, o Estado tem que demonstrar que com o mesmo volume de recursos
as Entidades irão prestar melhores serviços; não há razão em se constatar
melhorias na prestação dos serviços em detrimento ao aumento no valor dos gastos,
gastos estes que escapam do regime jurídico de direito público.

26

Evidentemente que muitos serviços de saúde melhoraram em decorrência
dos ajustes com o Terceiro Setor, em hospitais, por exemplo, todavia, a Constituição
e a legislação ordinária determinam que a atuação das entidades deva ser de forma
complementar, além disso, ha de se questionar se com os mesmos recursos o
Estado não poderia prestar os mesmos serviços e ainda sob a égide do regime
jurídico de direito administrativo, regime rígido, mas, necessário para salvaguardar o
patrimônio público e respeitar os princípios que a Magna Carta elencou.
O argumento principal para essa fuga consiste em controles de resultado
e de eficiência, todavia, o Estado, salvo exceções, não consegue demonstrar de
forma objetiva as reais vantagens auferidas com a parceria. Lembre-se que o Estado
sequer possui controle de custos, essencial para criar parâmetros de comparação,
ou seja, se não sabe quanto custa a execução direta do serviço, como irá dizer que
será mais barato se prestado pela Entidade?
A escolha da modalidade de ajuste não deve ser discricionária, mas sim,
feita de acordo com o tipo e as características de cada atividade a ser exercida.
Nesse sentido, quanto aos serviços de saúde, conclui-se que os
Contratos de Gestão e os Termos de Parceria são as formas de ajuste mais
adequadas, embora também apresentem falhas, para formação de vínculo entre
administração e particulares, em detrimento aos Convênios, em que pese não haver
proibição para que se façam por meio destes.
De qualquer forma, a participação das entidades, independentemente da
forma de ajuste, deve ser de forma complementar, quando a capacidade instalada
do Estado foi insuficiente para atender a demanda.
Como foi dito, no caso dos serviços de saúde está havendo uma
extrapolação do Estado ao firmar parceria com o Terceiro Setor não apenas de
forma a complementar os serviços, mas para transferi-lo integralmente. Da forma
como estão postas as relações entre Estado e Terceiro Setor, fica evidenciado que
aquele está passando suas reponsabilidades para este.
Claro que em relação às formas de fomento aqui tratadas (Contratos de
Gestão, Termos de Parceria e Convênios) críticas e sugestões existem às tantas.
Fato é que nossa legislação é falha nesse assunto; o ideal seria uma alteração dos
dispositivos legais e constitucionais, deveria haver convergência da legislação, com
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regras mais claras e rígidas, uma mudança no direito positivo para acompanhar as
novas realidades e, ao mesmo tempo, tentar coibir as práticas imorais.
Os ajustes deveriam ser firmados com entidades existentes de fato, com
patrimônio próprio e experiência na execução do objeto da parceria.
Em qualquer contrato administrativo exige-se do contratado idoneidade
financeira e qualificação técnica e, ainda, em muitos casos estipula-se uma garantia
em caso de descumprimento contratual. Assim também deveria ser com os ajustes
junto às Entidades do Terceiro Setor, principalmente em relação aos Contratos de
Gestão, onde estão envolvidos bens públicos (imóveis, máquinas e equipamentos).
Na obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Parcerias na Administração
Pública, utilizada como referencial teórico neste trabalho, a autora cria um tópico
específico intitulado como “Dos Riscos para o Princípio da Legalidade”, citando,
dentre outros aspectos, a problemática decorrente da adoção de institutos utilizados
no direito estrangeiro, face ao positivismo do nosso direito.
Vale transcrever a seguinte anotação da autora:
É oportuno lembrar que o entusiasmo pela privatização (entendida no
sentido de busca pelo regime jurídico de direito privado para a
Administração Pública), não pode chegar ao ponto de tornar letra morta o
princípio da legalidade, porque sem este não se pode falar em Estado de
20
Direito (DI PIETRO, 2011, p. 229).

Portanto, não se pode afastar o regime jurídico de direito administrativo
sob fundamento de que deve ser dada a flexibilidade da administração privada, sob
o argumento de que é preciso “modernizar” a administração pública. O administrador
não deve afrontar o direito positivado com criações nele não previstas, tão pouco
extrapolar os limites que lhe foram impostos.
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DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão,
Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras Formas. 8ª edição. São Paulo: Editora
Atlas, 2011.
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