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EIXO TEMÁTICO 1 | ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

A RELAÇÃO PÚBLICO/PRIVADO NA SAÚDE: as expressões das 
Organizações Sociais no Brasil 

 
THE PUBLIC/PRIVATE RELATIONSHIP IN HEALTH: the expressions of Social Organizations in 

Brazil 
 

Maria Geremias da Silva1 
 

RESUMO 
Discutiremos as expressões da atual modalidade de expropriação do 
fundo público na saúde no Brasil, a prestação dos serviços de saúde 
através de sua privatização indireta por intermédio das Organizações 
Sociais (OSs). Para tanto, partiremos das abordagens da atuação do 
Estado no sistema capitalista; das contrarreformas neoliberais nos anos 
1990; da resistência ao paradigma das OSs através da atuação da Frente 
Nacional Contra a Privatização da Saúde (FNCPS) e da relação 
público/privado no contexto de privatização da saúde através das OSs 
no Brasil. O objetivo é apreender o processo de crescente envolvimento 
do setor privado na prestação do serviço público de saúde. 
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ABSTRACT 
We will discuss the expressions of the current modality of expropriation 
of public funds in health in Brazil, the provision of health services 
through their indirect privatization through Social Organizations (SOs). 
In order to do so, we will start from the approaches of the State's 
performance in the capitalist system; the neoliberal counter-reforms in 
the 1990s; the resistance to the paradigm of SOs through the work of 
the National Front Against the Privatization of Health (FNCPS) and the 
public/private relationship in the context of privatization of health 
through SOs in Brazil. The objective is to understand the process of 
increasing involvement of the private sector in the provision of public 
health services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo propõe-se analisar a relação público/privado na saúde decorrente do 

surgimento das Organizações Sociais (OSs), uma das expressões da contrarreforma neoliberal 

do Estado empreendida nos anos 1990 pelo governo brasileiro. Criadas para gerir serviços 

públicos principalmente na saúde, as OSs recebem recursos públicos e atuam sob a lógica 

gerencial privada. Sodré e Bussinguer (2018, p 46) enfatizam a existência de uma tendência 

fortemente expansionista e concentradora de captação de recursos pelas OSs no setor de saúde 

brasileiro.  

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do IBGE realizada em 2018 

mostrou que 93,2% dos municípios brasileiros tinham estabelecimentos de saúde sob a 

responsabilidade da gestão de terceiros, em comparação aos 88,8% registrados em 2014 (IBGE, 

2019). Esses dados apontam que foi de 10,6% o aumento do número de estabelecimentos de 

saúde nos municípios com administração de terceiros em 2014, e de 13,2% em 2018 (IBGE, 

2019).  

As parcerias entre o Estado e o setor privado atendem aos interesses de reprodução do 

capital. Segundo Behring (2018) o Estado contribui para a realização de “[...] processos de 

atividade dos capitais [...] por meio das privatizações e oferta de novos nichos de mercado, [...] 

o que inclui fortemente as políticas sociais com destaque para a saúde, educação e a 

previdência social” (BEHRING, 2018, p.47). 

Nessa perspectiva, abordaremos nos seguintes tópicos alguns elementos pertinentes á 

análise das expressões da atual modalidade de expropriação do fundo público na saúde no 

Brasil, a prestação dos serviços de saúde através de sua privatização indireta por intermédio 

das Organizações Sociais (OSs). 

 

2 ESTADO, CONTRARREFORMA NEOLIBERAL NOS ANOS 1990 E AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

NO BRASIL  

 

Na perspectiva de construção do debate acerca do Estado no sistema capitalista 

partiremos da análise de Ernest Mandel (1982) o qual afirma que “o Estado é produto da divisão 

social do trabalho. Surgiu da autonomia crescente de certas atividades superestruturais, 
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mediando a produção material, cujo papel era sustentar uma estrutura de classe e relações de 

produção” (MANDEL, 1982, p. 333).  

Sendo a função do Estado construída historicamente e socialmente, ou seja, nas 

relações sociais existentes, destacamos as principais funções do Estado no modo de produção 

capitalista segundo Mandel (1982),  

 

[...] cria as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas 
atividades privadas dos membros da classe dominante; reprimir qualquer ameaça das 
classes dominadas ou de frações particulares das classes dominantes ao modo de 
produção corrente através do Exército, da política, do sistema judiciário e 
penitenciário; integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da sociedade 
continue sendo a da classe dominante e, em consequência, que as classes exploradas 
aceitem sua própria exploração sem o exercício direto da repressão contra elas 
(porque acreditam que isso é inevitável, ou que é “dos males o menor”, ou a “vontade 
suprema”, ou porque nem percebem a exploração) (MANDEL, 1982, p. 333-334, grifos 
nossos). 

 

Tais funções caraterísticas da atuação do Estado no sistema capitalista nos fazem refletir 

em como o Estado vem se reconfigurando ao longo da história para atender aos interesses da 

classe burguesa. Onde teremos o Estado: como garantidor da produção e como mantenedor da 

ordem, ou seja, através da repressão impõe a predominância dos interesses de uma 

determinada classe, a classe dominante; e disseminador de ideologias para manter os 

interesses da classe dominante como sendo o interesse de toda a sociedade.  

Contudo, é importante destacar que a forma como o Estado exerceu por exemplo, a 

“dominação de classe em cada modo de produção e formação social, e contexto político-

econômico” (BEHRING, 2018, p. 41), sofre modificações conjunturais ao longo da história, como 

explica Mandel:  

 

Apenas depois que a acumulação primitiva da usura e do capital mercantil alcançou 
certo grau de maturidade, alterando de maneira fundamental as relações entre as 
antigas e as novas classes proprietárias e solapando as formas tradicionais de 
dominação política por meio da expansão do capital-dinheiro, é que o próprio Estado 
se tornou mais explicitamente um instrumento da acumulação progressiva de capital 
e o parteiro do modo de produção capitalista (MANDEL, 1982, p. 335, grifos nossos). 

 

Segundo Netto (2011) “o Estado, na certeira caracterização marxiana, o representante 

do capitalista coletivo, atuara como o cioso guardião das condições externas da produção 

capitalista” (NETTO, 2011, p. 24, grifos do autor). No que diz respeito as suas finalidades 
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econômicas, o Estado, de acordo com Netto (2011, p. 26) é funcional ao capitalismo 

monopolista, sendo considerado nesse sentido o “comitê executivo” da burguesia monopolista, 

propiciando o conjunto de condições necessárias à acumulação e à valorização do capital 

monopolista. 

Uma discussão fundamental a ser feita, articulada ao Estado, é a função do fundo 

público, na sociedade capitalista financeirizada.  Mendes (2012) enfatiza a intensificação das 

disputas de recursos do fundo público pelo capital portador de juros no contexto de capitalismo 

financeirizado. Desse modo, o capital portador de juros 

 

[...] por meio de suas formas assumidas, ao se utilizar do fundo público, o faz sob a 
apropriação de parte da receita pública, remunerando os títulos públicos emitidos 
pelo governo federal e negociados no sistema financeiro brasileiro. Tais títulos 
compõem destacada fonte de rendimentos para os investidores institucionais, isto é, 
os rentistas, pois constituem mercadorias que podem ser vendidas e, portanto, 
reconvertidas em capital-dinheiro, contribuindo para o processo de valorização do 
capital (MENDES, 2012, p. 97).  

 

Segundo Brettas (2020) o fundo público é  

 

[...] o conjunto de recursos à disposição do Estado para intervir na economia e nas 
expressões da questão social. A sua forma mais visível é o orçamento, mas não se 
esgota nele. Envolve também os montantes disponíveis nas empresas públicas e 
demais instituições governamentais, como o Banco Central. Os recursos retornam 
para as(os) chamadas(os) contribuintes por meio de gastos de naturezas diversas. 
Estes podem se concentrar em assegurar as condições para ampliar as taxas de lucro 
ou em melhorar a distribuição de renda e as condições de vida da classe trabalhadora 
(BRETTAS, 2020, p. 210). 

 

É importante analisar a forma como esses recursos são arrecadados e gastos dentro de 

cada momento histórico e respectivas correlações de forças que envolvem o Estado no contexto 

de capitalismo dependente. Esta análise é indispensável para delinear como a disputa do fundo 

público se apresenta na realidade brasileira (BRETTAS, 2020, p. 211). 

Segundo Brettas (2020) o início dos anos 1990 foi marcado por alterações  

 

[...] que caminharam no sentido de restabelecer as margens de lucratividade do capital 
por meio da reestruturação produtiva, aberturas comercial e financeira, privatizações 
e todo um conjunto de medidas que além de beneficiarem o grande capital, 
fortaleceram nossa inserção dependente no mercado mundial. Além disso, todo um 
discurso em torno de uma suposta crise fiscal e do combate à inflação funcionava com 
base de legitimação para inviabilizar a implementação das politicas sociais nos moldes 
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previstos na Constituição [...] que comprometeu a garantia de direitos conquistados e 
formalizados na constituinte de 1988, e que diante da conjuntura formada pós – 1988, 
acabaram tendo muita dificuldade para sair do papel (BRETTAS, 2020, p. 214). 

 

A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, o Estado brasileiro implementa uma 

série de contrarreformas, com a criação do Ministério de Administração e Reforma do Estado 

(MARE), dirigido pelo então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, líder da equipe que formulou 

o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) e os Cadernos do MARE. Esses 

documentos defendem a atuação do Estado, regulador e provedor, e promovem o 

gerencialismo através da privatização, terceirização e publicização. Segundo Behring, o PDRAE: 

 

[...] prevê uma estratégia de transição da “reforma” do Estado e do aparelho do Estado 
em três direções: a mudança da legislação, inclusive as reformas constitucionais; a 
introdução de uma cultura gerencial e por fim, a adoção de práticas gerenciais 
(BEHRING, 2008, p.183). 

 

O processo de privatização caracteriza-se pela diminuição na execução estatal dos 

serviços, seja pela venda de empresas estatais ou pelo repasse da gestão dos serviços para o 

setor privado e, dentre todas as políticas sociais, a saúde tem sido priorizada. Desse modo, 

Granemann afirma que:  

 

[...] a contrarreforma estatal transforma quase todas as dimensões da vida social em 
negócios, ao definir de modo rebaixado o que são as atividades exclusivas do Estado - 
ação que permitiu a entrega das estatais ao mercado pela via das privatizações - tem 
no Projeto Fundação Estatal um estágio aprofundado da transformação do Estado em 
mínimo para o trabalho e máximo para o capital (GRANEMANN, 2008, p. 37, grifo 
nosso). 

 

Bravo e Correia (2012) destacam que o processo de privatização do que é público é 

realizado na medida em que o “Estado abdica de ser o executor dos serviços públicos, por meio 

da abertura à iniciativa privada como fornecedora desses serviços, mediante repasse de 

recursos, de equipamento, instalações públicas e de pessoal para entidades privadas” (BRAVO; 

CORREIA, 2012, p.139). 

As Organizações Sociais foram definidas através da Lei Nº 9.637, de 15 de maio de 1998, 

no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, “[...] como parte do Programa Nacional 

de Publicização, aderindo as Parcerias Público-Privadas (PPP) [...] para a gestão de políticas 
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sociais, incluída a de saúde” (SILVA, 2017, p. 27). O Art. 1º Lei Nº 9.637 destaca que o Poder 

Executivo poderá qualificar como organizações sociais 

 

[...] pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção 
e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos 
previstos nesta Lei (BRASIL, 1998, grifos nossos).  

 

De acordo com Santos (2015) a Lei Nº 9.637/98 compõe o quadro de privatização do 

SUS, onde “o Estado, através da celebração de contrato de gestão, cede não só a gestão, mas 

também, recursos orçamentários, equipamentos, prédios, bens e servidores públicos, para as 

entidades privadas que prestam serviços pelo SUS” [...] (SANTOS, 2015, p. 102).  

Tatiana Brettas assevera que esta lei “[...] autoriza que ‘pessoas jurídicas de direito 

privado’ [...] possam receber recursos e bens públicos e deles dispor, sem precisar fazer 

licitação, nem concurso público, flexibilizando a forma de contratação e de aquisição de 

materiais e equipamentos” (BRETTAS, 2020, p. 243). A autora ressalta o poder de mando sobre 

vultosos recursos do fundo público de organizações consideradas institucionalmente sem fins 

lucrativos, que transformam políticas sociais em espaços rentáveis ao grande capital (BRETTAS, 

2020, p. 244). 

Correia e Santos (2015) afirmam que através das OSs o Estado “[…] abdica de ser o 

executor direto desses serviços, mediante repasse de recursos, de equipamento e instalações 

públicas e de pessoal [...] quebrando as amarras impostas pelo direito público” (CORREIA; 

SANTOS, 2015, p. 36). 

 

3 A RESISTÊNCIA AO PARADIGMA DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

Como forma de resistência ao processo de privatização na saúde, em 2010 foi criada a 

Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde (FNCPS)2, considerada também como um dos 

 
2 Inicialmente, foi denominada de “Frente Nacional Contra as OSs e pela procedência da ADI 1.923/98”, como 

resultado de uma articulação dos Fóruns de Saúde dos estados de Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e do 
município de Londrina em torno da procedência da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), contrária 
à Lei 9.637/98 que cria as Organizações Sociais (OSs), que tramitava no Supremo Tribunal Federal (STF) para 
julgamento, desde 1998. A priorização desta luta pela Frente foi devida (sic) à possibilidade da votação desta ADI, 
no STF, acontecer em 2010, [...] (BRAVO; MENEZES; 2014, p. 77-78). 
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“mecanismos de participação para fortalecer a luta por saúde [...] retoma como fonte 

unificadora de lutas, a mesma motivação que deu sustentação às lutas travadas pelo 

Movimento Sanitário nos anos 1980: o combate à privatização da saúde” (BRAVO; MENEZES; 

2014, p. 77-78, grifos nossos).  

A FNCPS elaborou o documento intitulado “Contra fatos não há argumentos que 

sustentem as Organizações Sociais no Brasil”, em 12 de junho de 2012 e entregou ao STF. 

Segundo Bravo e Menezes (2014, p. 78) a FNCPS participou de várias audiências com ministros 

do STF e acompanhou à votação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.923/98, pela 

inconstitucionalidade da Lei 9.637/98 que cria as OSs, durante os cinco anos que durou sua 

apreciação na suprema corte. A ADI 1923/98 foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 

e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), objetivando a declaração de 

inconstitucionalidade de toda a Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, e do inciso XXIV do art. 24 da 

Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, e foi colocada em 

pauta para votação, em 31 de março de 2011.  Seu julgamento final se deu em 16 de abril de 

2015 quando a maioria do Supremo Tribunal Federal considerou parcialmente procedente o 

pedido da ADI em alguns pontos que deveriam ter relação com os princípios que regem a 

administração pública constantes no caput do art. 37 da Constituição Federal (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Especificamente, quanto ao processo de 

qualificação das OSs a Lei nº 9.637/98 era omissa em relação a exigência do respeito aos 

referidos princípios.  Em relação ao contrato de gestão a Lei nº 9.637/98 já previa os referidos 

princípios, em seu Art. 7º, e o STF reforçou a sua necessidade. Em relação as hipóteses de 

dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão 

de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, § 3º), a Lei nº 9.637/98 era omissa quanto a 

exigência de respeito aos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e o STF os 

considerou exigíveis. Os critérios para a seleção de pessoal estão totalmente ausentes da Lei nº 

9.637/98, e o STF também os considerou sujeitos aos princípios já referidos. 

O STF também se manifestou na decisão no sentido de “[...] afastar qualquer 

interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da 

União, da aplicação de verbas públicas” [...] (STF, 2015, p. 146) o que significa que os órgãos de 

controle do Estado (Ministério Público e Tribunal de Contas da União) podem iniciar 

fiscalizações e investigações sobre as OSs de oficio, sem que isso se configure em abuso de 
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autoridade por ausência de prerrogativas em decorrência do fato das OSs serem entidades de 

direito privado. 

Vale ressaltar, ainda, que a “Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e os Fóruns 

de Saúde são espaços importantes na luta por direitos sociais e se colocam como desafio na 

atualidade, na construção de uma frente anticapitalista” (BRAVO; MENEZES; 2014, p. 80).  

 

Os fóruns da saúde existentes em diversos estados e municípios e a Frente Nacional 
contra a Privatização da Saúde têm se constituído em espaços de controle democrático 
na perspectiva das classes subalternas, na medida em que tem apontado como desafio 
estratégico resistir aos interesses do capital dentro do SUS, ou seja, a saúde como 
fonte de lucro, “coração do capitalismo”, e denunciado os interesses do capital que 
sabotam o SUS, em nome da defesa do SUS. Têm se constituído em espaços que 
congrega (sic) setores da esquerda para fortalecer estratégias anticapitalistas ao 
enfrentar a privatização da saúde Pública (BRAVO; CORREIA, 2012, p.140). 

 

Segundo Bravo, Andreazzi e Menezes (2017) o modelo assistencial defendido pela 

FNCPS é o que está  

 

[...] previsto no SUS constitucional que valoriza a prevenção e a promoção da saúde, 
a universalidade, a integralidade e a intersetoralidade (sic) das ações, na perspectiva 
de romper com o modelo, centrado na doença e subordinado aos interesses lucrativos 
da indústria de medicamentos e equipamentos biomédicos, descolado das 
necessidades da população que ainda é hegemônico (BRAVO; ANDREAZZI; MENEZES, 
2017, p. 172, grifos nossos).  

 

Para Santos “a privatização da gestão é um exemplo de apropriação do fundo público, 

pelo setor privado, com a utilização da própria estrutura dos serviços públicos, o que requer, 

cada vez mais, o apoio estatal” (SANTOS, 2015, p. 100).  

 

4 A RELAÇÃO PÚBLICO/PRIVADO NA SAÚDE NO BRASIL  

 

Atendendo aos interesses do grande capital financeiro no contexto de enfrentamento 

da crise, a ofensiva neoliberal tem alimentado o processo de financeirização do capital. Correia 

(2018) destaca que as políticas de austeridade implementadas nesse contexto objetivam 

“atender aos interesses do capital financeiro, pois, ao privatizar os serviços públicos do Estado, 

facilita (sic) a intervenção do capital financeiro nestes setores” (CORREIA, 2018, p. 22).  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

95 

Nesse sentido ocorre “uma mudança no papel do Estado [...] Este deve passar de 

executor direto dos serviços públicos para apenas fiscalizador e financiador, não mais se 

responsabilizando pela execução direta das políticas sociais” (CORREIA, 2018, p. 23).  O Estado, 

contribui assim para a expansão do setor privado, mediante abertura de ofertas de serviços, 

seja no livre mercado, seja por dentro do setor público. 

Segundo Alves (2018) a expansão do mercado privado de saúde vem sendo incentivado 

pelo Estado ao longo dos anos, onde os governos brasileiros têm fomentado a estabilidade do 

sistema de saúde suplementar através 

 

[...] de renúncias fiscais, na dedução de imposto de renda, na emissão de certificação 
filantrópica às entidades sem fins lucrativos que operam planos privados de 
assistência à saúde, na compra de planos de saúde para funcionários públicos, em 
subsídios para oferta de planos de saúde populares, perdão de dívidas, na assistência 
farmacêutica, [...] (ALVES, 2018, p. 107-108). 

 

De acordo com Alves (2018, p. 109) os recursos que poderiam ser destinados para a 

“ampliação e a melhoria da qualidade dos serviços públicos são alocados para a manutenção 

de um sistema de saúde complementar que atende apenas à parcela privilegiada da população, 

que pode pagar pelos serviços prestados”.  

Segundo Sousa (2017) o setor privado vem ao longo da história  

 

[...] vendendo serviços ao Estado, detendo o controle da prestação de serviços, 
principalmente de média e alta complexidade, bem como dos serviços de apoio e 
diagnóstico, de insumos e medicamentos. Além disso, tem se beneficiado com 
subsídios públicos e isenção fiscal (SOUSA, 2017, p. 137). 

 

Destacamos ainda que o crescimento ampliado da privatização na saúde segundo Sousa 

(2017) foi possível através da 

 

[...] abertura legal, na Constituição, da livre iniciativa privada na execução das ações e 
serviços de saúde, bem como da garantia concreta de contratos e convênios do setor 
privado com o SUS, além das dificuldades enfrentadas pelo setor público no contexto 
de universalização da saúde, assegurou o crescimento ampliado da privatização 
(SOUSA, 2017, p. 150). 
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A possibilidade de execução dos serviços públicos de forma complementar atraiu o 

interesse dos grandes e pequenos grupos empresariais para prestação de serviço no SUS.   

Desse modo, 

 

[...] os pequenos grupos se atrelam aos serviços públicos estatais seja através de 
credenciamentos, contratos de gestão, terceirização ou outras formas de adesão e, de 
forma parasitária, vão realizando a sangria do fundo público. E os grandes grupos 
atuam como fornecedores de equipamentos e serviços de alta tecnologia de maior 
complexidade, enfim, os mais caros do mercado de saúde (SOUSA, 2017, p. 151).  

 

Lima e Bravo (2015) destacam que o processo de privatização da saúde pública brasileira 

realizada por meio das “contratualizações de serviços da rede filantrópica/privada e, mais 

recentemente, através do repasse da gestão do SUS para as Organizações Sociais configura mais 

uma modalidade de desvio de recursos públicos da saúde para o setor privado” (LIMA; BRAVO, 

2015, p. 53). 

De acordo com Santos (2018) o fomento à ampliação do mercado privado, no contexto 

do processo de “reforma” do Estado se refletiu na saúde através da  

 

[...] mercantilização dos serviços e da privatização da gestão dos serviços públicos de 
saúde através da sua transferência para entidades privadas, sob o manto de uma nova 
denominação, a saber, entidades públicas não-estatais, em que os novos modelos de 
gestão que se expressam nas Organizações Sociais (OS), Fundações de Direito Privado 
e, a mais recente, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (SANTOS, 2018, p. 33-
34). 

 

Segundo Soares (2017) “a precarização e privatização da gestão pública estão cada vez 

mais associadas ao aumento da participação das entidades privadas na gestão e execução de 

serviços da rede SUS e fora dela” (SOARES, 2017, p. 129). Nesse sentido Correia (2015) afirma 

que “a interferência do setor privado na saúde traz sérias consequências, e inviabiliza a saúde 

como um direito universal” (CORREIA, 2015, p. 84).   

Além de fortalecer os interesses do capital, o governo brasileiro  

 

[...] incentivou e buscou consolidar o processo de privatização progressiva da saúde 
pública brasileira, tanto dentro do SUS, com o aumento de contratação dos serviços 
privados de saúde, como pela transferência direta dos serviços para entidades 
privadas, a exemplos das OSs, e ainda com o incentivo ao crescimento do livre 
mercado da saúde, reafirmando o Estado máximo para o capital e mínimo para o 
trabalho (SANTOS, 2018, p. 44). 
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Destacamos ainda que as parcerias entre o público e o privado segundo Lima e Bravo 

(2015)  

 

[...] acontecem no âmbito do livre jogo do mercado, no qual predomina uma dinâmica 
perversa que reduz o direito, o acesso universal, visto que os Contratos de Gestão 
propostos constituem modalidades de privatização que visa à transformação do 
direito em mercadoria, impulsionando a mercantilização dos setores rentáveis do 
serviço público [...] (LIMA; BRAVO, 2015, p. 59). 

 

Diante desse cenário de privatização e mercantilização da saúde, enfatizamos que “o 

espaço antes ocupado por uma esfera pública, que fazia certa mediação para interesses 

coletivos, passou a englobar cada vez mais a lógica do privado, do mercado e da acumulação 

capitalista (SANTOS, 2018, p.48). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Organizações Sociais foram apresentadas como um novo modelo de gestão das 

políticas sociais sob os argumentos de tornarem “[...] mais fácil e direto o controle social [...] 

autonomia administrativa muito maior [...] melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços 

[...] a um custo menor [...]” (BRASIL, 1997, p. 14) para o cidadão-cliente. A resistência organizada 

ao paradigma das OSs levou a cabo um levantamento sobre a disparidade da realidade diante 

das promessas do novo modelo de gestão, transformado em documento entregue ao STF para 

reforçar o pedido de procedência de uma ADI questionando o paradigma das OSs. O STF 

reconheceu várias falhas na legislação questionada, e um reflexo positivo do julgamento da ADI 

Nº 1.923/98 foi o reconhecimento formal da competência dos órgãos de controle do Estado 

(Ministério Público e Tribunal de Contas da União) sobre a fiscalização da relação 

público/privada no âmbito desse novo modelo de gestão. 
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