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RESUMO 
 

 

O Direito à Saúde é consagrado em fontes normativas de Direito, sejam elas internas, 

sejam internacionais. A partir da promulgação da Constituição da República de 1988 é, 

ademais, tido como Direito Fundamental. Contudo, no bojo de um Estado Democrático de 

Direito no qual há, de um lado, um Estado centralizado e ineficiente e, de outro, a iniciativa 

privada voltada exclusivamente para o lucro, r. direito torna-se letra fria, manifestamente 

inefetivo no Brasil. Desse modo, o Terceiro Setor, por meio de suas diversas entidades, tais 

como Associações, Fundações e entidades filantrópicas e sem fins econômicos, torna-se uma 

alternativa à efetivação do Direito à Saúde. No caso, embasado pelos mecanismos legais 

previstos, tais como sua preferência a repasses de recursos e de competência pelo poder 

público, bem como pelo contexto social, no qual a sociedade civil exerce maior controle 

social e anseia empoderamento. Ressalta-se, por sim, que o Terceiro Setor é integrante da 

iniciativa privada, embora focado no interesse público, razão pela qual pode ser a chave para 

que o Direito constitucional e fundamental à saúde seja finalmente praticado no Brasil.  

 
 
 
 
 
 
PALAVRAS CHAVES: TECEIRO SETOR. ASSOCIAÇÕES. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO. INEFICIÊNCIA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 

REPASSES DE RECURSOS.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 The Right to Health is enshrined in normative sources of law, whether internal or 

international. Since the promulgation of the Brazilian Constitution, in 1988, is considered as 

Fundamental Right. However, in the midst of a democratic state in which there is on one hand 

a centralized and inefficient state and on the other hand, private initiative focused exclusively 

on profit, the Right to Health becomes manifestly ineffective in Brazil. Thus, the Third 

Sector, through its various entities, such as associations, foundations and others non-profit 

organizations, it becomes an alternative to effectuation of the Right to Health. Based on 

constitutional and legal procedures, such as the prefer the transfer of resources and 

competence by the government, the Third Sector is benefited by the social context in which 

civil society exercises social control and looking empowerment, once the Third Sector is a 

part of the private sector, even focused only on the public interest, reason may be the key to 

the fundamental constitutional Right to Health could be finally performed in Brazil. 

 
 
 
 
 
KEY WORDS: THIRD SECTOR. ASSOCIATIONS. RIGHT TO HEALTH. FUNDAMENTAL 

RIGHT. EFFECTIVE. INEFFICIENCY. DELEGATION OF POWERS/COMPETENCE. 

TRANSFERS OF RESSOURCES . 
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1. Introdução  

 

O presente estudo aborda a saúde no Brasil, exercida por um Estado ineficiente e por 

uma iniciativa privada inacessível, buscando meios alternativos ao sistema atual a fim de se 

concretizar este direito constitucionalmente consagrado à população. Desta feita, aborda como 

o Terceiro Setor, por meio das organizações sem fins lucrativos, pode efetivar referido direito 

ao atuar na prestação deste serviço de natureza pública. 

Isto é, uma vez que parcela da população, in casu, aquela que demanda a saúde 

pública, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), não tem seu direito constitucional 

efetivamente garantido, haja vista a ineficiência do Estado em prestá-la, deve-se buscar 

alternativas ao acesso pleno a r. direito, razão pela qual se justifica o papel do Terceiro Setor.  

A saúde, pois, é um direito de todos e um dever do Estado1, sendo certo, outrossim, 

que esta é legal e constitucionalmente2

Assim, diante da ineficiência do Estado, da desigualdade social brasileira, bem como 

de tendências contemporâneas relativas ao empoderamento da sociedade civil e ao controle 

social, a presente monografia visa a explorar a questão: seria o Terceiro Setor a chave para o 

efetivo direito à saúde? 

 uma função delegável à iniciativa privada, prevendo o 

texto da Constituição da República que o Terceiro Setor terá preferência para o exercício.  

Para tanto, explora os principais pontos positivos e entraves do segmento para exercer 

a atividade relativa à saúde , destacando-se que, no caso, são os pontos positivos e negativos 

para a ‘’Associação’’, porquanto instituto jurídico adotado como parâmetro/representante do 

Terceiro Setor no presente trabalho, como se explorará à frente.  

Por derradeiro, será realizada breve comparação – vantagens e desvantagens – a outras 

pessoas jurídicas do setor privado. Assim sendo, o estudo abordará a situação privilegiada do 

Terceiro Setor no que tange ao direito à saúde e, subsequentemente, como seria sua atuação 

na prestação do serviço. 

O estudo traz, assim, em seu bojo, pilares centrais: (i) o direito à saúde como direito 

social e fundamental; (ii) a ineficiência do Estado Brasileiro ao prestar e efetivar o direito; 
                                                           
1 Art. 196 da CF/88: ‘’A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

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

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’’. 

2 Nos termos do art. 199, transcrito em fls. 19. 



- 9 - 
 

(iii) a conceituação do Terceiro Setor, em especial das Associações; e (iv) o papel do Terceiro 

Setor como extensão do Estado para a efetivação do direito à população brasileira.  

Para abordar os referidos pilares, o estudo divide-se nas seguintes partes: em 

considerações preliminares, qualificando fática, histórica e juridicamente o direito à saúde, 

bem como explorando os meios previstos no ordenamento para que seja praticada e 

resguardada; após, adentra-se no Terceiro Setor, explorando suas peculiaridades formais e 

práticas, em especial do instituto da Associação; por conseguinte, aborda-se as vantagens e 

entraves de variadas naturezas, bem como os procedimentos e detalhes relativos à interação 

entre o Terceiro Setor, Estado e Sociedade Civil, inclusive no que tange à prática de direitos 

fundamentais. 

Por fim, na fase final do trabalho, o potencial de sucesso do Terceiro Setor na 

prestação do direito à saúde será sintetizado, por meio de conclusão sobre os principais 

empecilhos e vantagens, aduzindo-se o quão vantajoso é à sociedade que as entidades do 

Terceiro Setor assumam a função e complementem o Estado com a prestação de serviços de 

saúde. Com efeito, insta apresentar a saúde porquanto direito para dar inicio ao estudo.   

 

2. Considerações Preliminares:  

 

Assim, mister elencar, preliminarmente, alguns dos pontos centrais necessários à 

construção e compreensão do presente, quais sejam: a saúde porquanto direito inalienável e 

fundamental; os marcos legais – além do constitucional e internacionais – que consagram o 

direito à saúde; o Sistema Único de Saúde como sistema adotado pelo constituinte de 1988 

como meio para a efetivação da saúde, conceituando o mesmo; e, por fim, a saúde como dever 

do Estado, mas que, no entanto, é delegável ao setor privado, sendo preferível o Terceiro 

Setor.  

Desta feita, insta abordar cada qual, para então tratar da delegação do direito-dever 

pelo Estado à iniciativa priva, in casu, ao Terceiro Setor, e tratar das principais vantagens, 

entraves inerentes, para se poder, então, apontar o setor como potencial alternativa ao atual 

sistema.  

 



- 10 - 
 

2.1. O Direito Inalienável à Saúde e os Direitos Sociais na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Necessário ressaltar, em primeiro plano, que o Direito à Saúde, elencado na categoria 

dos direitos fundamentais, é caracterizado por sua  inalienabilidade, bem como por sua 

correlação ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. É um direito previsto em 

diversos dispositivos da Constituição da República de 1988, cujo resguardo se averigua em 

dois pilares centrais, no caso, a prevenção e o tratamento. É, ainda, classificado pela doutrina 

e pela legislação como garantia do cidadão e obrigação do Poder Público, podendo, contudo, 

ser exercido pela iniciativa privada, observado requisitos à frente explorados.   

Os direitos sociais, assegurados pela Carta Maior como fundamentais, de maior 

eficácia e efetividade possível, são classificados como direitos humanos de segunda 

dimensão, remetendo à noção de prestações positivas do Estado em beneficio de todos.  

Nessa perspectiva, a Constituição de 1988 inova ao legitimar o cidadão a reivindicar 

direitos dessa dimensão, o que inclui o pleno direito à saúde, culminando na obrigação do 

poder público de prestar, direta ou indiretamente, serviços de saúde a cada cidadão que deles 

necessitar. Isso porque a Carta Magna, porquanto um marco da redemocratização brasileira e 

da institucionalização dos direitos humanos no país, inova ao levar os direitos sociais ao leque 

dos direitos fundamentais, cuja aplicabilidade é imediata3

Não à toa, a Constituição traz em seu textos não apenas o direito à saúde, mas diversos 

outros os direitos sociais, que, conforme ensina o mestre Canotilho

. 

4

Atenta-se, aqui, à evidência da adoção pelo Estado brasileiro de um modelo de Estado 

Democrático de Direito

, “na qualidade de direitos 

fundamentais, devem regressar ao espaço jurídico-constitucional, e ser considerados como 

elementos constitucionais essenciais de uma comunidade jurídica bem ordenada”.  

5

                                                           
3 Art. 5, §1o, CF/88. 

 devidamente positivado, cuja observância pode ser averiguada pelo 

reconhecimento de direitos sociais pela Constituição Federal. Exemplo disso é fato de a 

4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos Sobre Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. p. 97. 

5 LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. Direito à saúde: a problemática do fornecimento de 

medicamentos. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 10, n. 32, p. 105-127, maio/ago. 2009. 
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mesma dedicar capítulo exclusivo para seu tratamento, no título denominado “Dos direitos e 

garantias fundamentais”, dentre diversos outros, propiciando aos indivíduos condições 

mínimas para o pleno gozo de seus direitos, incluiu-se ao rol dos direitos fundamentais o 

trabalhado no presente estudo. 

Não obstante, além de a Constituição apresentar direitos sociais em seu corpo, é clara 

em seu texto quanto à necessidade da criação de programas, diretrizes e normas 

infraconstitucionais visando à efetivação desses direito. Contudo, apesar de todo o exposto, os 

mesmos continuam muitas veze na letra fria da lei, como ocorre com o direito à saúde.  

Assim, na perspectiva de uma realidade em que reina a saúde como direito inefetivado 

e de um ordenamento jurídico que vislumbra a possibilidade da iniciativa privada prestar 

serviços essenciais e primários em prol da garantia de direitos a todo cidadão (cf. art. 199 da 

CF/88), emerge o Terceiro Setor como uma chave para a concretização da saúde ao brasileiro.  

 

2.2. Marcos Legais e o Sistema Único de Saúde – ‘’SUS’’ 

 

Por sua vez, uma vez considerado direito fundamental, deve-se questionar e 

especificar os principais marcos legais e normativos do direito à saúde. Fazendo um breve 

histórico, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, ressalta-se, de antemão, que o direito à 

saúde e diversos outros direitos sociais são retardatários. 

A afirmação acima contida pode ser observada e exemplificada contextualizando a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: esta foi proclamada na Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1948, trazendo em seu texto a proteção do direito à saúde, de modo que 

apenas 40 (quarenta) anos após o feito o Brasil inovou norma semelhante ao universalizar o 

acesso a saúde – ou seja, tão somente em 1988, quando da promulgação da Constituição. 

Ainda assim, apesar de novo, a CF-88 e o ordenamento representam enorme avanço à 

sociedade brasileira.  

In casu, a Constituição da República contem dispositivos asseguradores de direitos 

sociais, como supra exposto, dentre eles o art. 6o, in verbis: 
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Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

A saúde, especificamente, foi abordada pelo constituinte originário, que inovou ao 

assegurá-la ao cidadão, tendo tratamento especial no Título VIII da Carta Magna, referente 

aos artigos 193 e seguintes. Percebe-se isso com a previsão do art. 196 da CF/88, v.g, que é 

taxativa, in verbis: 

 

Art. 196, CF/88. A saúde é direito de todos e dever do Estado

 

, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (sublinhou-se). 

Isto é, o constituinte de 1988, originário, tratou a saúde como direito subjetivo público. 

No caso, o Estado deve atuar para promovê-la, protegê-la e repará-la – o que constitui a idéia 

de seguridade social. No mesmo sentido é o artigo 198 da Carta Magna, que versa sobre um 

sistema único de saúde,  descentralizado e integrado, por meio de serviços públicos e 

privados, o que também será aprofundado em capítulo próprio.  

Ocorre que não apenas o constituinte originário foi atento aos direitos sociais e o ao 

direito inalienável à saúde: o constituinte reformador também zela pela proteção dos r. 

direitos.  

A assertiva é averiguada por meio de políticas que este abraçou para efetivar o direito 

à saúde. É o caso da Emenda Constitucional no 29 de 2000, que acrescentou ao §2o do art. 198 

da CF/88 a obrigatoriedade da aplicação, anualmente, de recursos mínimos pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, em ações e serviços públicos de saúde. In casu, não 

apenas o constituinte originário, mas os atuais congressistas mostram-se atentos à matéria, o 

que se percebe nas políticas destinadas à efetivação do direito à saúde, ainda que muito se 

tenha a avançar.  

Resta evidente, ademais, o quão cediço é na doutrina e nas cortes superiores ser r. 

direito revertido de indisponibilidade, inalienabilidade e primordialidade. Nesse sentido, 
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transcreve-se julgado do Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do Min. Celso de 

Mello, a título ilustrativo:  

 

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica 

como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria 

Constituição da República (art. 5°, “caput”, e art. 196), ou fazer prevalecer, 

contra essa prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário do 

Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que as razões de ordem 

ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que 

privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Cumpre não 

perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República. Constitui bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integralidade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – 

políticas sociais e econômicas que visem garantir, aos cidadãos, o acesso 

universal e igualitário à assistência médico-hospitalar

(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 393175-0/RS, Segunda 

Turma, Supremo Tribunal Federal,  Relator Ministro Celso de Mello. Julgado 

em 12/12/2006, publicado 02/02/2007) – (sublinhou-se).  

.  

 

Mais que isso, é um direito pétreo, impassível de reduções ou limitações. Nesse 

sentido, se recorre à retórica da professora Flavia Bahia6

 

: 

‘’Como podemos negar a natureza de clausula pétrea ao direito à saúde? Se 

emendas constitucionais fossem apresentadas no sentido de diminuir os 

limites orçamentários para os gastos com a saúde, ou mesmo desobrigando o 

Estado da função de protegê-las, seriam essas reformas válidas?’’ 

 

Contudo, apesar dos consideráveis avanços e da natureza explicitada, a efetivação do 

direito à saúde está longe do ideal, de modo que a possibilidade de seu aprimoramento advém 

da interação de todos os poderes, em todas suas esferas, além da própria sociedade civil.  
                                                           
6 MARTINS, Flavia Bahia. Direito Constitucional, 3a edição, Ed. Impetus, Rio de Janeiro, 2013. p. 77 
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Quando se fala da interação dos poderes, é evidente; a titulo exemplificativo, pode-se 

pensar na interação pelo Poder Judiciário, ao tutelar o direito à saúde determinando que o 

Poder Legislativo regulamente o que for necessário7

Contudo, para questionar a ineficiência do Estado em efetivar r. direito, mister tratar 

das previsões da Constituição que abarcam os meios para a concretização da norma. Assim, 

chega-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), o qual é previsto na CF/88 como sistema que 

tornará efetiva a saúde pública no país, atentando-se às reiteradas alterações constitucionais e 

sobretudo das leis ordinárias da saúde.  

, ou que o Poder Executivo executa o que 

a CF-88 lhe incumbe, são exemplos dessa colaboração/interação positiva entre os poderes. Já 

no que concerne à sociedade civil, à frente será explorada a questão do controle social e da 

ânsia por empoderamento da mesma, que refletem diretamente no controle direto da 

sociedade civil sobre a efetivação de direitos, dentre eles, o relativo à saúde.  

Assim, ‘’sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes’’, foi editada a Lei Orgânica da 

Saúde – Lei no 8.080/90 – que aborda as finalidades, objetivos e diretrizes do SUS. A Lei 

supra citada  visa a atender à população de forma mais efetiva e abrangente, afastando meios 

distintos para fins comuns.  

Em relação à descentralização ante exposta, é prevista no art. 198 da CF/88, in verbis: 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único 
renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

                                                           
7 O instituto do Mandado de Injunção ou da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ambos contidos 
no arigo 5o da Carta Magna, fazem jus à afirmativa.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6�
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I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 
prevista no § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 
dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 
158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000) 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 
estabelecerá:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)  
Regulamento 

I - os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000) 

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução 
das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000) 

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. .(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 51, de 2006) 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) (Vide Medida 
provisória nº 297. de 2006) 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional 
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, 
competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira 
complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o 
cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 63, de 2010) Regulamento 

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da 
Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o 
cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, 
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para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) 
(sublinhou-se).  

 

Sabe-se, outrossim, que a matéria foi bem tratada por meio Emenda Constitucional 

(EC) no 29 de 2009, conforme se observa nos grifos acima. Oportuno frisar, outrossim, que o 

Brasil, no caso, editou a EC 29 vislumbrando, também, atender à recomendação da 

Organização Mundial da Saúde8

Por seu turno, os marcos legais, embora não tratem de toda a matéria, são exaustivos, 

de modo que  se faz prudente evidenciar os princípios do SUS estabelecidos pela referida lei 

da saúde, para uma melhor compreensão e análise. São eles:  

, o que denota a percepção da saúde não apenas internamente, 

mas como uma preocupação de natureza internacional, porquanto direito inerente ao homem.  

 

• Universalização do Direito a Saúde; 

• Descentralização como direção única para o sistema; 

• Integralidade da Atenção a Saúde; e 

• Participação popular visando ao controle social. 

 

Destacados os princípios percebidos no ordenamento, entende-se que os mesmos são 

complementados pelos objetivos do Sistema Único de Saúde, sendo também elencados na Lei 

no 8.080/90: 

 

• Identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e  

determinantes da saúde;  

• Formulação de políticas de saúde; e 

• Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas;  

 

                                                           
8 Recomendações 10.3; 12.1; 16.7 da OMS.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc51.htm#art1�


- 17 - 
 

Com efeito, uma vez entendidos as finalidades gerais,  como atribuições incumbidas 

ao SUS, a Lei Orgânica da Saúde define taxativamente, sua atuação na promoção de saúde 

com ações de:  

 

• vigilância epidemiológica;  

• vigilância sanitária;  

• saúde do trabalhado; 

• saúde ambiental; 

• vigilância nutricional; 

• fiscalização de produtos; e 

• atenção primária para diagnosticar e prevenir. 

 

Compete ao SUS, ainda, atuar na assistência médica propriamente dita e ainda com o 

uso de recursos tecnológicos mais apropriados, bem como na política de saúde e 

hemoderivados e na política de medicamentos. Não se trata aqui de interpretação, mas do que 

dispõe o texto constitucional, no dispositivo supracitado, e da letra da Lei Orgânica da Saúde. 

Uma vez trabalhados os princípios, objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde, 

imperioso ressaltar que o mesmo, nos termos do Art. 195 da CF/889

                                                           
9 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: 

, para ser concretizado, 

(Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;         II - dos trabalhadores; 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria 
e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 
§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias,      assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 
§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida 
Provisória nº 526, de 2011)    (Vide Lei nº 12.453, de 2011) 
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, 
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será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  

O financiamento de recursos provenientes de outras fontes, a título exemplificativo, 

pode ser observado, no Fundo Social de Emergência, bem como o Fundo de Combate de 

Erradicação da Pobreza, que tem previsão, respectivamente, nos artigos 71 e 79 dos Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

 

2.3. Saúde: Direito de Todos, Dever do Estado. Contextualizando o Terceiro 

Setor 

 

Perpassados os marcos legais e explorado o SUS, afirma-se: a saúde é direito de todos, 

dever do Estado, mas livre à iniciativa privada.                                                                                            

                                                                                                                                                                                     
obedecido o disposto no art. 154, I. 
§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. 
§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da 
data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, 
III, "b". 
§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei. 
§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os 
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da 
comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. 
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos 
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização 
da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 
§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo 
diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo 
diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-deobra, do porte da empresa ou 
da condição estrutural do mercado de trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência 
social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada 
a respectiva contrapartida de recursos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II 
deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos 
incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição 
incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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E é nesse ponto que se percebe o Terceiro Setor – Associações, Fundações, dentre 

outros institutos10

Não se olvida, pois, afirmar que a razão central é que o Terceiro Setor é privado, 

porém público

 –, sob análise constitucional, como setor privilegiado para quem o Estado 

deve delegar a atividade e fazer repasses. É, pois, uma extensão do Estado na medida em que 

desempenha atividades em prol do interesse público e não tem finalidade econômica.  

11

Isto posto, a Constituição da República, em seu art. 199, §1o, prevê a interação entre 

entes privados e o SUS, observados requisitos, beneficiando, in casu, a entidades filantrópicas 

– ou seja, o Terceiro Setor – conforme transcrito:  

, razão pela qual se entende que o constituinte optou por priorizá-lo. Ou seja, 

ligado a interesses públicos e funcionando até mesmo como uma extensão do Estado, cabe a 

este outorgar àquele a preferência, ainda que seja formalmente privado como tantas outras 

pessoas jurídicas.  

 

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 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos

 

. (sublinhou-se) 

Diante de todo o exposto, revela-se incontroverso o direito à saúde como inalienável e 

fundamental, bem como se constata o papel do Estado e a possibilidade de a iniciativa privada 

de desempenhá-lo, estando o Terceiro Setor em posição privilegiada conforme a taxativa 

previsão constitucional.  

 

3. Terceiro Setor e as Associações 

 

Superadas as considerações e conceituações necessárias à compreensão do presente 

trabalho, necessário se faz adentrar no Terceiro Setor, porquanto segmento correspondente às 

                                                           
10 Associações e as fundações são formatos jurídicos das ONGs – cuja nomenclatura é lato sensu. 
11 Sobre a temática, corrobora a tese FERNANDES, Rubem Cesar, in Privado, Porem Público – O Terceiro Setor 
Na América Latina. Rio de Janeiro: Relume/Dumará. 1994.  
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‘’entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos’’ constante no dispositivo constitucional, 

integrante da iniciativa privada que prestará o serviço à saúde.  

O Terceiro Setor não é claramente tratado pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo 

temática recente no país. Desse modo, seus integrantes e sua abrangência são definidos com 

determinada base legal, ainda parca, mas mormente por base jurisprudencial e doutrinária.  

Assim sendo, recorre-se à doutrina para esclarecer que se  tem ‘’ como terceiro setor o 

conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de 

autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo principal atuar 

voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu aperfeiçoamento’’12

Em termos práticos, é composto por Associações, Fundações Privadas, entidades 

filantrópicas e outros, que atuam sem fins lucrativos e na busca de atendimento a demandas 

sociais ou na defesa de direitos difusos ou emergentes

.  

13

In casu, este segmento é composto por associações, fundações e determinadas 

entidades, tendo estas sim expressa previsão legal, razão pela qual se abordará a possibilidade 

de o Terceiro Setor ser a chave para o efetivo acesso à saúde por meio de uma pessoa jurídica 

integrante do setor.  

. Outrossim, à ideia de Terceiro Setor 

é diretamente ligada o conceito de ONG (Organização Não Governamental). Contudo, mister 

ressaltar que ONG é o conceito lato, não havendo no ordenamento jurídico pátrio instituto 

jurídico próprio para a tais organizações, assim como não há um especifico instituto do 

Terceiro Setor. 

 

3.1. As Associações Como Representantes do Terceiro Setor.  

 

Desta feita, para se prosseguir com o presente trabalho, ressalta-se a necessidade de 

demonstrar o Terceiro Setor como extensão do Estado, a quem este delegará a competência e 

até mesmo recursos para prestar serviços de saúde. Por essa razão, considerando que Terceiro 

Setor abarca entidades com diversificadas naturezas jurídicas, como supramencionado, e para 

                                                           
12 DIAS, Maria Tereza Fonseca, in Terceiro Setor e Estado: legitimidade e regulacao por um novo marco 
juridico. Belo Horizonte. Forum, 2008. P. 114.  
13 PAES, José Eduardo Sabo, in Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social. 8a edição. Forense, 
2013. PP. 88 e 89.  
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se estudar vantagens, entraves e a possibilidade do Terceiro Setor no exercício do direito à 

saúde, deve-se optar por uma especifica.  

Destarte, sendo as Fundações Privadas e Associações os modelos mais comuns, 

utilizar-se-á no presente trabalho a ‘’Associação’’ como modelo jurídico para ora representar 

o Terceiro Setor, conceituando preliminarmente r. modelo, e, por conseguinte, desenvolvendo 

como uma associação, porquanto Terceiro Setor, desempenhará a função primordialmente 

estatal de prestar serviços de saúde.  

Esclarece-se a razão da escolha da Associação e não de uma Fundação, por exemplo, 

não apenas pelo grau de representatividade, decorrente da menor burocracia para se constituir 

uma fundação, mas pelo que se depreende do brilhantismo de Santhiago Dantas14

 

, que sobre o 

caráter da associação manifesta:  

‘’Na fundação, o que avulta é o patrimônio. O patrimônio se destina àquele 

fim e as pessoas se reuniem apenas para porem em atividade aquele 

patrimônio, para faze-la funcionar; as pessoas passam, não têm importância; 

o que tem importância é o patrimônio. Pelo contrário, nas associações, o 

interesse fundamental está nas pessoas, são as pessoas o que importa, o 

patrimônio as constitui também, não há dúvida, mas é aspecto secundário. 

(...) Nas associações, vê-se como lavrar o ato escrito da constituição; emitem-

se nas autorizações necessárias, se houver, e leva-se o ato a registro; nas 

fundações o processo é um pouco mais complexo’’.  

 

Isto é, deve-se vislumbrar as associações como entidades constituídas pela reunião de 

esforços com finalidade não lucrativa, definida pela não distribuição das parcelas do 

patrimônio e dos lucros oriundos de sua atividade contida no objeto social15

Por fim, enquanto as associações, como visto, são focadas em pessoas, as fundações 

nada mais que atribuem personalidade jurídica a um patrimônio. No presente trabalho, 

almeja-se tratar do Terceiro Setor da forma mais abrangente possível; isto é, não se pode 

adotar como modelo uma entidade de pouca representatividade, tampouco uma fundação, 

.  

                                                           
14 In Programa de Direito Civil (parte geral). 2a ed. Rio de Janeiro, 1977. Tomo II, p. 215. , 
15 TACHIZAWA, Takeshy. Organizações Não Governamentais e Terceiro Setor: Criação de ONGs e Estratégias 
de Atuação. São Paulo: Atlas, 2002, p. 31. 
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porquanto apresenta tantos requisitos e burocracias e entraves, como o próprio patrimônio 

para passar a existir – óbice que já não se averigua na associação.  

Assim sendo, utilizar-se-á a associação para estudar o Terceiro Setor como chave para 

o efetivo direito à saúde.   

Com efeito, as associações têm suporte constitucional, nos termos do artigo 5o, incisos 

XVII a XX16

Por conseguinte, frise-se que a origem de uma associação se dá por meio de 

Assembléia Geral de Constituição, com aprovação do estatuto e eleição da diretoria. O 

reconhecimento jurídico se dá pelo registro do estatuto de constituição no cartório do registro 

civil de pessoas jurídicas, não havendo necessidade de patrimônio prévio para sua criação, 

diferentemente v.g. das fundações, como já dito.  

. Por seu turno, o Código Civil de 2002 disciplina as associação do artigo 53 ao 

artigo 61, definindo que se constituem ’’as associações pela união de pessoas que se 

organizem para fins não econômicos’’, esclarecendo-se, aqui, que ‘’fins não econômicos’’ são 

ligados à idéia dos efeitos do conceito de ‘’não lucrativo’’, de modo que podem auferir 

rendas, porem referidas quantias não serão distribuídas entre seus membros na qualidade de 

lucro.  

A personalidade jurídica é adquirida com o registro da ata de constituição da 

associação, dos estatutos sociais, da ata da eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e, por 

fim, com o requerimento do registro da associação. É necessário ainda o cadastro no Cadastro 

Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ – e o cadastro em âmbito municipal, in casu, no 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM.  

 Algumas característica das associações: a entidade possui como órgãos de caráter 

obrigatório a Diretoria e Assembléia – este de natureza deliberativa; e possuem, 

facultativamente, o conselho fiscal e o conselho consultivo.  

No que concerne à fiscalização, as associações ficam sujeitas ao controle por parte do 

Ministério Público, que fará vigilância eventual, podendo abrir inquérito civil em caso de 

                                                           
16Art. 5º, CF/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; XIX - as associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro 
caso, o trânsito em julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 
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denúncias de irregularidade; e, ainda, por parte dos próprios associados. Note-se, por 

obsequio, que no caso das fundações privadas, a fiscalização alem de mais rigorosa, é 

realizada exclusivamente por parte do órgão ministerial. 

Ademais, com o advento do novo Código Civil, percebe-se mudanças nas regras 

estatutárias das associações. Em 2005, com a Lei 11.127, houve novas modificações no 

Diploma Civil concernentes às associações, em especial nos artigos 54, 57, 59, 60 e 2.031. 

Válido lembrar que as disposições estatutárias, genéricas e obrigatórias, antes do novo Código 

Civil já eram previstas na Lei de Registros Públicos; entretanto, diversas outras, dentre elas a 

indicação das fontes de recursos de mantença, tornaram-se obrigatórias em 2003, quando 

entrou em vigência o Código Civil de 2002.  

Para sintetizar a matéria referente à associação, é certo que o estatuto da associação 

obrigatoriamente deve dispor sobre: 

 

• A denominação, os fins e a sede; 

• Os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados(as); 

• Direitos e deveres dos associados(as); 

• Fontes de recursos para sua manutenção; 

• O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos; 

• As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução 

da entidade; 

• A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas; 

• Os critérios de eleição dos(as) administradores(as). 

• Modo de representação ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente; 

• Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais; 

• Destino do patrimônio em caso de dissolução; e 

• Forma e quórum para convocação da assembléia geral. 

 

Não obstante, lembra-se que os preceitos legais devem ser observados pelas normas 

estatutárias, de modo que o Estatuto Social deve ser consoante à legislação vigente, prevendo, 

dentre outras: 
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• Assembléia Geral, detentora da competência privativa de a.) destituir a 

administração da associação; b.) alterar o estatuto social; c.) assegurado o fato 

de que para alterar a administração, deve ser convocada deliberação da 

assembléia, cujo quorum será previsto pelo próprio estatuto;  

• Órgãos Deliberativos, que serão tratados pelo estatuto, inclusive no que 

concerne à sua convocação, garantido-se a 1/5 dos membros o direito de 

promovê-la; e 

• Exclusão de associados(as), que se faz viável somente mediante justa causa, 

sendo imprescindível que o estatuto preveja o direito de defesa e de recorrer.  

 

 Desta feita, perpassado o conceito e requisitos da associação, importante salientar que 

o Terceiro Setor tem novo marco regulatório ora em trâmite no Senado Federal, embora já se 

afirme que os três pilares do mesmo constituem-se em: reconhecimento para a valorização, 

transparência e eficácia17

Em relação específica ao direito à saúde, é sabido que, alem da relevância social da 

matéria, a mesma movimenta recursos consideráveis, de modo que o novo marco legal tende a 

impulsionar o envolvimento dos entes federativos com a iniciativa privada. Isto é, ainda se 

vive um momento de obstaculizacão burocrática, abordado pelo novo marco legal, que visa a 

facilitar e a viabilizar as praticas do Terceiro Setor e, subsequentemente, o efetivo acesso à 

saúde. 

.  

Com efeito, seguindo a linha dos pilares supra expostos, veja-se como reflexo dos 

mesmos o decreto 7.568 de 2011, segundo o qual a necessidade de estabelecer que convênios, 

contratos de repasse ou termos de parceria do governo com entidades privadas sem fins 

lucrativos devem ser precedidos de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou 

entidade concedente, que deverá também dar publicidade aos resultados da chamada. O artigo 

4o, in verbis, do referido decreto é taxativo, a fim de resultar na maior eficácia e transparência, 

pilar central do novo marco: 

 

‘’Art. 4o  A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades 

privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser 

                                                           
17 Entrevista realizada junto à Dra. Claudia Grabois em 20.04.2014, inscrita na OAB/RJ 165.765, consultora do 
Ministério da Educação e atuante no GT referente ao novo marco legal ora em trâmite no Senado Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6170.htm#art4�


- 25 - 
 

realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando à seleção de projetos 

ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste’’.  

 

Por fim, fazendo um último adendo ao referido marco ainda em trâmite, quanto à 

substancia do Decreto, é cediço no que tange às regras de transferência de recursos da União 

para organizações da sociedade civil; inova também ao instituir Grupo de Trabalho (GT) 

híbrido, composto por representantes de entidades com atuação nacional e representantes do 

governo para avaliar e propor aperfeiçoamentos legislativo relacionados ao Terceiro Setor no 

prazo de 3 (três) meses. Por fim, há condições com o foco de garantir que os repasses façam 

jus a finalidades de interesse públicos, exigindo que as entidades recebedoras dos recursos 

tenham desenvolvido as atividades durante, no mínimo, os três anos pretéritos. 

Por essa razão, o SUS, cujos repasses se fazem obrigatórios, deve atender aos 

requisitos previamente às transferências. Desta feita, uma vez traçada a associação e 

definindo-a como parâmetro para o Terceiro Setor no presente trabalho, mister aprofundar se 

e como, face à ineficiência do Estado como prestador de serviços da saúde, o r. setor 

assumiria, exitosamente, tal papel ainda que de forma subsidiária.  

 

4. Terceiro Setor: Aspectos Intrínsecos.  

 

Neste capítulo, de antemão, tratar-se-á a ineficiência do Estado e dos mercados, bem 

como o empoderamento social, tendência atual e manifestamente refletida no Terceiro Setor; 

por conseguinte, explorar-se-á os principais pontos positivos, bem como eventuais entraves 

para o exercício da atividade relativa à saúde, destacando-se que, no caso, são os pontos 

positivos e entraves para a associação, porquanto modelo jurídico adotado como 

parâmetro/representante do Terceiro Setor no presente trabalho. Desta feita, delegada a 

competência do Estado à associação da atividade relativa à saúde, far-se-á um paralelo a 

outras pessoas jurídicas do setor privado. 

A partir desses pontos, pode-se concluir se é ou não vantajoso ao Terceiro Setor e à 

sociedade que as associações sejam uma extensão do Estado, porquanto prestadoras de 

serviços de saúde, como explorado a seguir. 
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4.1. Tendência Atual: Descentralização e Empoderamento. 

 

As tendências atuais são cruciais à fiel compreensão do estudo. As mudanças recentes, 

estritamente ligadas à necessidade de descentralização, derivam da ineficiência do Estado em 

prestar com qualidade digna uma diversidade de serviços. Assim, as recentes tendências têm 

na descentralização uma das suas principais diretrizes, o que implica na transferência para as 

entes privados a gestão das políticas sociais com vistas a levar à população direitos sociais.  

Fazendo um breve histórico, esse processo nasceu na década de 80, com a CF/88, 

primeiro momento em que se valoriza as organizações sem fins lucrativos como alternativa 

para agilizar a gestão das políticas sociais. 

É aí que o Terceiro Setor, voltado para o interesse coletivo, passa a assumir um papel 

central na (re)construção da sociedade. O Estado, que tem o dever constitucional de levar aos 

seus cidadãos a saúde, transfere para o Terceiro Setor parte das ações sociais que se referem à 

prestação de serviços. Desse modo, o Estado, manifestamente ineficiente, deveria firmar 

alianças com o Terceiro Setor, a fim de efetivar suas competências originárias. 

Mais que isso, é incontroverso que o aparato burocrático brasileiro é ineficaz, sendo a 

iniciativa privada mormente mais eficiente. Diante da distinção até qualitativa, o Terceiro 

Setor, em parceria com o Estado, agindo como uma extensão do mesmo, recebe competência 

para garantir à população direitos ainda não efetivados. No caso, o Terceiro Setor está mais 

apto a responder às mudanças; no mundo contemporâneo, pois, as demandas, novidades e 

problemas são cada vez mais velozes, tanto para a criação quando para a resolução. Enquanto 

há um Estado que não pode suprir toda a demanda, seja de problemas, seja de inovações, há 

uma iniciativa privada, voltada pra o interesse público, que pode abraçar essa necessidade e 

tem ânsia pela efetividade– destoando do aparato estatal.  

Isto porque, remetendo à rica doutrina de Tenório18

                                                           
18 TENÓRIO, Fernando G. Um espectro ronda o Terceiro Setor: o espectro do mercado, Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro, set./out. 1999, p. 89 

, essas organizações do Terceiro 

Setor são "agentes não-econômicos e não-estatais que procuram atuar, coletiva e 

formalmente, para o bem-estar de uma comunidade ou sociedade local, subregional ou 

regional, nacional ou internacional. A ação coletiva dessas organizações pressupõe a sua 
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democratização para permitir a emancipação dos sujeitos sociais mediante o exercício da 

cidadania”.  

Por fim, faz-se um adendo ao restante da iniciativa privada – como sociedades 

limitadas e afins – a quem o Estado também pode delegar a competência e até mesmo 

recursos. Ocorre que estas, por mais rico e efetivo que possa ser seu trabalho, são focadas em 

lucro, o que automaticamente remete à idéia de custos e é incompatível ao atendimento 

universal, ou mesmo amplo, diante da clara desigualdade socioeconômica brasileira. 

No caso, o Estado, por meio do SUS, presta uma atividade pública sem cobrar 

quaisquer quantias extras19

Por fim, o Terceiro Setor é formado pela sociedade civil, e não pelo Estado, de modo 

que é integrada por cidadãos, que fazem o controle social. Uma vez repassados recursos e 

competências ao Terceiro Setor, é indubitável que há um empoderamento da sociedade civil, 

que passa a exercer diretamente – e, afirma-se desde logo, com a devida eficiência, 

supervisionada pelo Estado.  

, de modo que o Terceiro Setor, diferentemente do restante da 

iniciativa privada, o fará da mesma forma. Prestará serviços sociais, in casu, de saúde, sem 

almejar ao lucro, mas tão somente ao interesse público – esperando-se, aqui, que com a 

qualidade do privado.  

Assim sendo, não é nem a estatização e nem a privatização que podem ser a solução 

para a saúde. A estatização, pois, fará com que o Estado preste todos os serviços de saúde e, 

diante de toda sua ineficiência, acarretaria em retrocesso tremendo. Da mesma forma o é a 

privatização, pois ainda que possam ocorrer avanços medicinais e tecnológicos,  bem como 

desempenhar com excelência o direito à saúde,  se o fizer com vistas ao lucro – o que é 

inerentes ao segmento –, parte da população – leia-se: quase a integralidade –, permanecerá 

sem seu direito à saúde efetivado, pela obstaculização financeira.  

Portanto, a solução pode ser encarada junto ao Terceiro Setor, porquanto imune à 

ineficiência estatal, bem como à desigualdade socioeconômica vista na privada. Além disso, 

passível de forte controle social – ou seja, por parte da sociedade civil – além de  fortemente 

regulado pelo Estado, o que se faz indispensável até para garantir que referidos serviços serão 

prestados com qualidade e de forma ‘’pública’’ e igualitária.  

 

                                                           
19 Extras uma vez que já são cobradas por meio de tributos e demais arrecadações . 
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4.2. Primeiros Benefícios Percebíveis. Tributos e Imunidades: Subvenção, Auxílio 

e Doações Privadas. 

 

Exposta a primeira vantagem inerente ao Terceiro Setor, mister ressaltar que, em 

virtude da finalidade pública das entidades sem fins lucrativos, seja sob a forma de 

associações, seja sob a forma de fundações, é prevista a imunidade tributária relativa a 

determinados impostos, o que pode ser encarado como uma primeira grande vantagem, 

sobretudo se comparada à iniciativa privada.  

Há, pois, supressão do poder de tributar, estando tais entidades fora do campo de 

incidência tributária. A Constituição Federal prevê a imunidade de impostos às instituições de 

educação e de assistência social com base em seu art. 150. Da mesma forma, a imunidade se 

dá com base no fato de o patrimônio, renda e serviços da entidade já estarem destinados à 

realização das atividades sem finalidade lucrativa. A titulo exemplificativo, são imunes de 

impostos tais como IRPJ, II, IPVA, ITCMD, ITBI, IPTU e ISS, o que já mostra uma enorme 

vantagem em relação aos custos, por exemplo. 

O texto constitucional prevê ainda a imunidade no tocante às contribuições sociais às 

entidades beneficentes com base nos artigos 150 e 195 às entidades beneficentes de 

assistência social, in verbis: 

 

Art. 150, CRFB. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

VI - instituir impostos sobre: 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 

da lei; 

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem 

somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades nelas mencionadas. 

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
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contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 

disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.  

 

Art. 195, CRFB. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais: 

§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em 

lei. 

 

 E de forma muito acertada, o Código Tributário Nacional (CTN) trata da vedação, 

regulamentando-a. Transcreve-se: 

 

 Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos 

fixados na Seção II deste Capítulo; 

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à 

observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 

qualquer título;      

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos 

seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos 

de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
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Por essa razão, entendido que a imunidade tributária prevista pela Constituição Federal 

abrange os impostos incidentes no patrimônio, renda e serviços, estão abarcados pela mesma 

IRPJ, II, IPVA, ITCMD, ITBI, IPTU e ISS, o que já culmina em enorme vantagem fiscal.  

Evidentemente, são diversos pressupostos a serem cumpridos para se receber a 

imunidade. No entanto, uma vez alcançados – o que deve ser a regra –, os custos para o 

Terceiro Setor, cujo nível de excelência deve se equiparar ao da iniciativa privada, será ínfimo 

se comparada à mesma, o que é per se um enorme ganho e incentivo a que o r. setor assuma 

funções como tal.   

Ademais, além do que o Terceiro Setor tende a ganhar, o que seria na terminologia de 

Bobbio20

 Não obstante, para além das vantagens já trazidas, há ainda vantagens referentes ao 

recebimento de doações de particulares, que ficam isentos ou recebem descontos em variados 

impostos e taxas ao realizares doações a entidades do Terceiro Setor.  

 sanções positivas, há as sanções negativas que o Estado pode sofrer caso não 

cumpra com obrigações, tais como fiscalização devida e repasses adequados, exploradas no 

próximo tópico. Como resta evidente, varia de caso a caso, sendo incontroversa, no entanto, a 

possibilidade.  

 As entidades sem fins lucrativos podem beneficiar-se de transferências de recursos 

públicos e privados, como visto, tendo prioridade com fulcro constitucional no que tange 

àqueles. Assim, no caso dos repasses públicos, esclarece-se que podem se dar sob a forma de 

subvenção e de auxílio. As subvenções são uma modalidade de transferência de recursos 

públicos, prevista na Lei n° 4.320/6421 e definida na Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de 

janeiro de 199722, percebidos por entidades sem fins lucrativos, desde que atendidos 

determinados requisitos legais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias23

                                                           
20 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Ed. UNB. Brasília, 1996. Pag. 11.  

.  

21Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 

§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, 
sem finalidade lucrativa; 
22 Art. 1º A celebração (assinatura de termo de convênio) e a execução de convênio de natureza financeira, para 
fins de execução descentralizada de Programa de Trabalho de responsabilidade de órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal, direta ou indireta, serão efetivadas nos termos desta Instrução Normativa.  

§ 1º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

VII - auxílio - transferência de capital derivada da lei orçamentária que se destina a atender a ônus ou encargo 
assumido pela  União e somente será concedida a entidade sem finalidade lucrativa; 
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Há, assim, uma série de benefícios ao Terceiro Setor, tratados nos itens anteriores, 

sobretudo em face das dificuldades enfrentadas por empresas hospitalares, além dos repasses 

em suas diversas modalidades que são exclusivos ao setor, o que denota mais uma grande 

vantagem a este segmento da iniciativa privada.  

 

4.3. Um Novo Conceito, Uma Grande Vantagem ao Terceiro Setor: A 

Contratualização. A Responsabilidade Subsidiária do Estado.  

 

 Preliminarmente, ser entidade do Terceiro Setor possibilita a celebração de contratos e 

convênios com o Poder Público, respeitadas as formalidades oriundas do Direito 

Administrativo, entre as quais o procedimento licitatório24

Não obstante, uma matéria ainda nova no Brasil se refere à contratualização. O 

Sistema Único de Saúde tem como base a CF/88 e as leis nº 8080/90 e nº 8.142/90. Como 

visto, o SUS visa ao desenvolvimento da prestação de serviços na área da saúde à população, 

de forma  tornar o direito faticamente universal, tendo sido a ‘’contratualização’’criada para 

tornar mais efetiva essa universalização.  

.  

 Com vistas a viabilizar a prestação dos serviços a toda a população, por meio de 

contratos e convênios de prestação de serviço celebrados com o Estado, o setor privado 

também participa do SUS, de forma complementar.  

                                                                                                                                                                                     
VIII - subvenção social - transferência que independe de lei específica, a instituições públicas ou privadas de 
caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio 
23 Art. 51, Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012.  A transferência de recursos a título de subvenções sociais, 
nos termos do art. 16 da Lei no 4.320, de 1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam 
atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação, prestem atendimento direto 
ao público e tenham certificação de entidade beneficente de assistência social, nos termos da Lei no 12.101, de 
27 de novembro de 2009. 

Art. 54.  A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no § 6o do art. 12 da Lei no 4.320, de 1964, 
somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam: 

III - de atendimento direto e gratuito ao público na área de saúde e:  

a) atendam ao disposto no art. 51; ou 

b) sejam signatárias de contrato de gestão celebrado com a administração pública federal, não qualificadas como 
organizações sociais nos termos da Lei no 9.637, de 1998; 
24 BARBOSA, Maria Nazaré Lins; OLIVEIRA, Carolina Felippe de. Manual de ONGS: guia prático de 
orientação jurídica. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p. 129. 
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Tais contratações ocorrem em caso de as unidades públicas de assistência à saúde não 

serem suficientes para garantir o atendimento digno à população de uma determinada 

região25

 Nasce, então, a ``contratualização``, que é o termo dado ao acordo de prestação de 

serviço entre entidades públicas ou entre agentes público e privado. No caso de 

contratualização entre unidades públicas, pode-se dar entre as esferas estadual e municipal, 

por exemplo.  

, o que ocorre com demasiada freqüência. 

In casu, abordaremos a contratualização do Estado, por meio de um de seus entes, com 

o agente privado, que pode ser uma instituição com ou sem fins lucrativos, sendo estes 

privilegiados26

 De fato, para garantir uma prestação de serviço de qualidade e assegurar os direitos e 

deveres de ambas as partes, há cláusulas obrigatórias que devem constar dos instrumentos 

jurídicos firmados entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços. 

. O acordo passou a ser obrigatório a todas as unidades hospitalares que 

prestam serviço ao SUS, públicas ou privadas. 

Desse modo, há uma serie de requisitos que devem ser observados quando da 

celebração de contratos, em especial as disposições constantes das Resoluções Normativas nº 

42/0327, nº 54/0328 e nº 71/0429, norteadoras dos contratos celebrados30

 Por conseguinte, a contratualização se dá por meio da assinatura de contrato ou 

convênio entre a unidade hospitalar e o gestor do SUS, observando-se a Portaria MS n° 

1034/10

.  

31

                                                           
25

. Após, estabelece-se metas quantitativas e qualitativas em um plano operativo, 

devendo então o plano ser acompanhado através da comissão de acompanhamento, composta 

por representantes do gestor local, do hospital (ou associação que presta  serviço de saúde), 

bem como do Conselho Local de Saúde.  

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=24627. Acesso em 30 de março de 2014. 
26 Conforme CF/88, artigo 199, §1o, supra transcrito. 
27 Resolução Normativa nº 42/03, que estabelece os requisitos para a celebração dos instrumentos jurídicos entre 
operadoras e prestadores de serviços hospitalares 
28 Resolução Normativa nº 54/03, que estabelece os requisitos para a celebração dos instrumentos jurídicos entre 
operadoras e prestadores de serviço auxiliar de diagnóstico e terapia (SADT) e clínicas ambulatoriais  
29 Resolução Normativa nº 71/04, que estabelece os requisitos para a celebração dos instrumentos jurídicos entre 
operadoras e profissionais de saúde ou pessoas jurídicas que prestam serviços em consultórios. 
30http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/operadoras-e-servicos-de-saude/2070-ans-lanca-o-guia-
pratico-da-contratualizacao. Acesso em 30.11.2013.  
31 Portaria nº 1.034, de 5 de maio de 2010, Dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas 
com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=24627�
http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/operadoras-e-servicos-de-saude/2070-ans-lanca-o-guia-pratico-da-contratualizacao�
http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/operadoras-e-servicos-de-saude/2070-ans-lanca-o-guia-pratico-da-contratualizacao�
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 No que tange ao Terceiro Setor em especial, frise-se que em 2005, o Ministério da 

Saúde (MS) instituiu novas regulamentações no tocante à contratualização dos serviços de 

saúde. Foi lançado o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais 

Filantrópicos no SUS, por meio da Portaria MS/GM N° 1.721/05, visando a auxiliar na 

gestão, organização e financiamento do Terceiro Setor atuante. 

 Por sua vez, o programa prevê a contratualização de instituições sem fins lucrativos, 

além de incentivo, por meio da definição de recursos para incentivar a adesão à 

contratualização (IAC) na ordem de R$200 milhões de reais, de forma a inserir tais hospitais 

no Sistema Único de Saúde (SUS) – ou seja, é, indubitavelmente, um enorme incentivo à 

atuação do Terceiro Setor na área, o que, faticamente, nada mais que segue a disposição do 

art. 199 da CF/88.  

Isso porque a estratégia de parceria com os hospitais filantrópicos brasileiros visa ao 

desenvolvimento da saúde e do Terceiro Setor (da saúde por meio do setor), que  atendem, em 

suma, ao interesse público, sem vistas a lucro ou enriquecimento de sócios, e está diretamente 

submetido à fiscalização do órgão ministerial e do próprio poder executivo. A titulo 

ilustrativo, esclarece-se que  recente Portaria n° 2.035 de 17 de setembro de 2013 estabelece 

regras para cálculo do Incentivo de Adesão à Contratualização (IAC). 

 Sintetizando o ponto, entende-se que com a contratualização busca-se maior eficiência 

na gestão da saúde brasileira, prevendo o repasse da saúde à iniciativa privada, 

preferencialmente ao Terceiro Setor, tendo diversos pontos positivos, tais como:  

 

• a formalização da relação entre prestadores de serviços e gestores; 

• vínculo dos recursos financeiros ao estabelecimento de metas quantitativas e 

qualitativas; 

• aprimoramento do processo de Atenção à Saúde e da Gestão; 

• estabelecimento de processo de acompanhamento e avaliação; 

• favorecimento do Controle Social; 

• adequação dos serviços conforme a demanda e necessidades do gestor local de 

saúde, possibilitando investimentos; 

• maior transparência na relação com o gestor local do SUS; 
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• valorização dos aspectos referentes ao Ensino e Pesquisa; e 

• indução de maior comprometimento do corpo de trabalhadores da unidade 

hospitalar (contrato interno)32

 

.  

Ou seja, a contratualização junto ao Terceiro Setor faz jus a enormes incentivos, tanto 

financeiro como gerencial, de modo a empoderar o r. setor com força financeira, legal e 

organizacional para se tornar um grande ‘’player’’ da efetivação da saúde no contexto 

brasileiro.  

Visto os benefícios fiscais, bem como os incentivos da contratualização, mister 

esclarecer que outro ponto positivo e decorrente do r. instituto e interação do Terceiro Setor 

com o Estado é o da responsabilidade deste face àquele perante terceiros.  

Como pessoa jurídica do Terceiro Setor – in casu, uma associação – que necessita de 

repasses e é constantemente fiscalizada pelo poder público, o Estado apresenta 

responsabilidade subsidiária da entidade do Terceiro Setor, o que gera maior 

comprometimento, dentre elas junto às obrigações trabalhistas, ora abordadas.  

Como visto, essa responsabilidade decorre de dois pilares, quais sejam, referentes: à 

fiscalização pelo Estado, que deve ser realizada corretamente, a fim de se evitar qualquer 

desvio de finalidade, improbidade e afins; e aos repasses realizados pelo Estado ao Terceiro 

Setor, a fim de permitir a efetividade e continuidade das atividades prestadas. Desta feita, caso 

os itens acima não sejam devidamente realizados, clara se faz a responsabilidade do Estado, 

seja por uma falta de fiscalização, seja por repasses insuficientes, de modo que 

subsidiariamente à entidade do Terceiro Setor, o mesmo poderá ser responsabilizado. 

Rementendo a Bobbio, é um incentivo visto por meio de uma sanção negativa33

Sobre a matéria, recorre-se à lição do ministro Delgado, do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST)

.  

34

                                                           
32 

, que afirma que as novas modalidades de gestão administrativa  não ficaram 

restritas à esfera privada, mas se estenderam às relações que envolvem entes públicos e ao 

Terceiro Setor. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/02contratualizacao.pdf Acesso em 30.11.2013. 
33 Op. Cit. P. 11 
34 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 5ª Edição, LTr, pág. 428. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/02contratualizacao.pdf�
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Explica, na obra, que essa é a razão da natureza administrativa do convênio, porquanto 

há participação do poder público, de o ajuste de interesses comuns que o preside não afastar a 

hipótese de terceirização de serviços, que é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação 

econômica de trabalho da relação juslaboral que lhe seria correspondente.  

O ordenamento, explica o jurista, pois, obriga o ente federativo a realizar 

procedimentos de fiscalização e repasses de recursos. Isso até mesmo para que a entidade do 

Terceiro Setor possa dar continuidade à atividade que presta e adimplir sua obrigação perante 

terceiros.  

Neste diapasão, seguindo a mesma linha do jurista é a jurisprudência das cortes 

superiores, havendo reiterados entendimentos de que o Estado responde subsidiariamente. 

Seguindo a linha de raciocínio do Min. Delgado, destaca-se julgado de relatoria do Min. José 

Roberto Freire Pimenta, do TST, em que o estado do Rio Grande do Norte foi 

responsabilizado subsidiariamente pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, haja vista 

a impossibilidade da entidade do Terceiro Setor adimplir sua obrigação e dar continuidade à 

atividade, bem como da obrigação do Estado de fiscalizar e repassar recursos35

Desse modo, uma vez que o Estado pode ser responsabilizado em caso, v.g., de 

inadimplemento de obrigações trabalhistas, há um maior comprometimento do mesmo diante 

do Terceiro Setor, pois há uma punição subsidiaria implícita na relação. Portanto, não resta 

duvida que o fato de o Estado poder ser responsabilizado, ainda que subsidiariamente, faz 

com que o mesmo não falte com a entidade do Terceiro Setor que exerce a atividade, sendo, 

indubitavelmente, um ponto estritamente positivo.  

. 

 

4.4. Os Entraves do Terceiro Setor. 

 

 Por sua vez, há empecilhos e óbices. O Terceiro Setor, se comparado ao resto da 

iniciativa privada, é sujeito à maior fiscalização, afinal lida com atividade relacionada ao 

interesse público e muitas vezes se beneficia de recursos públicos.  

Não obstante, os óbices para a constituição de uma entidade de Terceiro Setor se dão 

pelo regime jurídico mais restrito ao qual se insere. A própria definição do instituto jurídico 

                                                           
35 AIRR - 9400-90.2012.5.21.0007 , Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 
17/04/2013, 2ª Turma, Data de Publicação: 26/04/2013. 
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da associação demonstra que essa não pode ter finalidade de lucro, excluindo, aí qualquer 

profissional que vise à distribuição do mesmo. Contudo, isso é inerente à associação, e de fato 

não poderia ser diferente. Talvez não seja óbice ou entrave, mas seja a afirmativa nada mais 

que uma consideração lógica, como se exporá.   

 Por último, há que se fazer um forte adendo à imunidade tributária e aos requisitos 

para que possam as associações usufruírem da mesma, sendo uma eventual conseqüência o 

engessamento de decisões de gestão, por ser necessário que (i) não distribuam qualquer 

parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) apliquem integralmente, no 

país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; (iii) mantenham 

escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 

 Contudo, novamente recorrendo a Bobbio36

Caso os mesmos sejam demasiadamente rigorosos, sugere-se que a sociedade civil, in 

casu, pelo Terceiro Setor, observando a razoabilidade, pressione os Poderes Estatais 

correlatos para alterá-los – o que indubitavelmente hoje ocorre no novo marco legal. E caso 

não sejam demasiadamente rigorosos, não os altere, mas assuma-os, pois faz jus à sanção 

positiva aquele que se submete ao regramento inerente.  

, deve-se entender que a imunidade 

tributaria é uma sanção positiva, de certa forma um ‘’prêmio’’. Nesse sentido, só faz jus a ela 

quem cumpre os requisitos. E caso os mesmos não sejam cumpridos, entende-se que não o 

são por não valer à pena; o prêmio seria inferior aos custos para obtê-lo. Isto é, valer mais à 

entidade não cumprir os pressupostos e não se beneficiar da imunidade, que cumprir e se 

beneficiar. Desse modo, novamente se afirmará que não chegaria a ser um óbice, mas um 

comentário: a toda sanção positiva mister sejam preestabelecidos requisitos à sua obtenção. 

Desta feita, vistos os pressupostos, requisitos e procedimentos, e sabendo que em cada 

caso concreto deve-se estudar a viabilidade, deve-se concluir sinteticamente pela existência 

dos seguintes pontos positivos, com as devidas observações:   

Vantagens gerais: a.) facilitação da gestão; b.) ganho fiscal, em virtude da imunidade 

tributária relativa às associações sem fins lucrativos; c.) preferência para a contratualização e 

repasses de recursos; d.) parcerias, convênios e incentivos do governo. Por outro lado, a 

desvantagem básica é o regramento jurídico mais restrito, relativo às associações sem fins 

lucrativos, que, no caso, somente se comparada à outra personalidade jurídica privada que não 

                                                           
36 Op. Cit. Pag. 11. 
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do Terceiro Setor, pois se comparada à entidade pública, o regramento jurídico permanece 

também rígido.  

Ressalta-se, finalmente, como um entrave, o desconhecimento acerca dessa interação 

junto ao Terceiro Setor, que desincentiva a prática. Por ser extremamente nova e atípica, essa 

interação passa pela dificuldade da falta de normas, jurisprudências, bem como de estudos 

empíricos, sendo indubitavelmente o desconhecimento um desmotivador ao exercício. 

Contudo, já se vislumbra faticamente a possibilidade dessa interação Estado-Terceiro 

Setor no que tange à saúde. Constatado que o aparato federal, estadual ou municipal de 

promoção à saúde é insuficiente para garantir a cobertura essencial à sua população, há, por 

sua vez, legislação37

Forma complementar essa que pode finalmente tornar a saúde no Brasil efetiva, 

acessível e compatível ao que as normas vigentes estabelecem – tirando-as do papel.  É o caso 

da leis das OSCIP’s

 que prevê que o Terceiro Setor pode firmar o “Termo de Parceria” para 

atuar, de forma complementar na área.  

38

Desse modo é que a parceria do Terceiro setor na gestão saúde não apenas inova, por 

alterar a gestão antes exclusivamente pública, como também pode introduzir novas formas de 

gerenciar a política social, aumentando a efetividade do direito para toda a sociedade e 

gozando de todas vantagens supra elencadas para tornar efetivo o direito à saúde. 

, que embora não explore exaustivamente a questão, traz em seu bojo 

algumas possibilidades, previstas no art. 9 e seguintes.  

 

5. Conclusão: Terceiro Setor, A Chave Para o Efetivo Direito à Saúde? 

 

Constatou-se, no curso do trabalho, que o direito à saúde tem fulcro na Carta Magna 

brasileira, sendo direito social e fundamental, indispensável inclusive para o exercício do 

próprio direito à vida. Previsto, ainda, em tratados internacionais39

                                                           
37 Lei 9.790/99, que trata das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e institui e disciplina o 
Termo de Parceria. 

 há décadas, foi abordado 

38 Lei 9.790/99, art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser 
firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das 
atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 
39 A título ilustrativo, vide o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de 
1966, proclamado na ONU, prevê em ser art. 12: “os Estados Partes reconhecem o direito de toda pessoa a 
desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental”. (sublinhou-se) 
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internamente com a devida intensidade somente a partir do final da década de 1980, quando 

do fim do regime ditatorial e da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Momento esse em que o Brasil iniciou redemocratização política, refletida na saúde 

pela sua universalização, por meio do Sistema Único de Saúde – ‘’SUS’’; sabendo-se, 

outrossim, que apesar de rico o texto constitucional, a sua efetividade não é averiguada, face à 

ineficiência estatal, razão pela qual ora se recorreu ao Terceiro Setor como alternativa à 

questão vivida.  

Assim, diante das vantagens e desvantagens, bem como do histórico que se fez do 

Terceiro Setor, e face às tendências atuais relativas ao empoderamento e ao controle social, 

pode-se responder à questão: é o Terceiro Setor capaz de tornar efetivo e real o direito 

fundamental, constitucional e inalienável à saúde?  

 Entende-se que sim. O aparato estatal mostra-se notoriamente incapaz de atender a 

toda a demanda, seja qualitativa, seja quantitativamente analisando. De fato, o Estado 

brasileiro não apresenta atual capacidade de suprir o que a Carta Magna consagra como 

pétreo, dispensando-se rios de tinta para denotar a verossimilhança da assertiva. Infelizmente, 

é sabido que, seja por falta de pessoal, seja por falta de recursos, além de outras variáveis 

como improbidade e corrupção, há filas enormes, falta de leitos em C.T.I., incapacidade de se 

tratar doenças de maior complexidade e mesmo falta de materiais mais básicos para fazer jus 

às necessidades salutares mais corriqueiras da população – por sinal, a matéria é até 

escandalizada na mídia cotidiana40

 Da mesma forma, faz-se notório que a privatização, bem como a prestação da 

atividade pela iniciativa privada – por sociedades com vistas ao lucro –, é diametralmente 

oposta ao que preconiza a Carta Maior no que tange ao pleno e universal acesso à justiça. Isso 

porque tendo como um dos pilares o lucro, remete-se a saúde a elevados preços, de modo que 

a maior parcela da sociedade brasileira, notoriamente desigual no aspecto socioeconômico, é 

excluída do acesso à mesma quando o direito/serviço é prestado por este segmento. 

.  

                                                           
40 A título ilustrativo, a mais recente chamada do Fantástico, da Rede Globo, datada de 25 de maio de 2014, ‘’ A 
saúde no Brasil não tem médico suficiente, não tem vaga, não tem atendimento, não tem remédio. Isso você já 
sabe. Mas esta não é só mais uma reportagem denúncia sobre os hospitais do Brasil. Este é um relatório 
alarmante feito pelo Tribunal de Contas da União’’. Disponível em 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/05/relatorio-do-tcu-revela-situacao-alarmante-da-saude-publica-no 
brasil.html. Último acesso às 17h21 do dia 25.05.2014. 



- 39 - 
 

 Contudo, como visto, não apenas existem hospitais públicos, regidos diretamente pelo 

Poder Público, como também privados e que cobram altos valores e têm altos lucros – sendo 

essa diversidade, por sinal, excelente.  

 Falta, nesse sentido, uma alternativa que não esteja em apenas um dos extremos. Isto 

é, falta uma iniciativa privada cujo interesse primordial seja o público. Não se pode afirmar 

com toda a certeza que será ela o Terceiro Setor, dado, sobretudo, o curto lapso temporal 

vivido pelo mesmo41

 Resta claro, portanto, que mesmo que não seja uma ‘’chave-mestra’’, o que se saberá 

nos próximos anos, haja vista o quão recente é a interação do Terceiro Setor na saúde, 

indubitável que o segmento corresponde a uma chave que pode adentrar a problemática; e, 

com o início dessa experiência, adaptar-se aos anseios sociais, às principais necessidades 

brasileiras, conhecendo e aprendendo a lidar com os mecanismos e procedimentos inerentes à 

relação Estado-Terceiro Setor para, então, descobrir as portas a serem abertas por uma chave 

pertencente precipuamente ao Terceiro Setor.   

; mas diante das tendências atuais, que remetem ao empoderamento, 

controle social e descentralização estatal, diante das mazelas decorrentes da ineficiência 

públicas e da inacessibilidade ao privado devido à desigualdade social e face à letra 

constitucional e legal, é indubitável que o Terceiro Setor entre como a alternativa mais 

pertinente ao caso. Contaria, pois, com o ‘’know-how’’ privado, inclusive no aspecto 

administrativo e gerencial, bem como as vantagens e impulsos públicos, dentre eles os 

recursos e incentivos, atendendo, assim, aos interesses gerais da sociedade.  

 As vantagens, pois, como detalhado em capitulo próprio, são extensas. As 

desvantagens são superáveis. A necessidade social, decorrente das falhas estatais e privadas, 

bem como a compatibilidade com o momento vivido decorrente das tendências à participação 

da sociedade e descentralização das atividades das mãos do Estado são manifestas. Ou seja, o 

Terceiro Setor pode ser o meio que a sociedade brasileira precisa para que o Estado estenda 

sua atividade e exerça de forma universal o direito à saúde, no aspecto quantitativo e 

qualitativo. 

Percebe-se, outrossim, que essa parceria estaria sempre sob controle, isto é, sob 

supervisão do Estado, porquanto transfere suas competências e disponibiliza recursos, sendo-

                                                           
41 PAES, José Eduardo Sabo. Op. Cit., p. 482, sobre a recente interação do Terceiro Setor no Brasil, descreve 
que a primeira pesquisa/mapeamento sobre o mesmo foi divulgada apenas em dezembro de 2004, pela ABONG 
– Associacao Brasileira de Organizações Não Governamentais – em parceria ao IBGE, segundo a qual restou 
constatado que em 2002 o Terceiro Setor contava com 1,5 milhão de pessoas empregadas, de modo que à área de 
saúde correspondia 23% do segmento.   
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lhe uma faculdade e dever observar a direção, supervisão, gerência, planejamento, controle e 

fiscalização, o que se faz excelente, a fim de que o Terceiro Setor atinja os objetivos 

acordados. Isso tudo por ser evidente que a sociedade enfrenta problemas de alta 

complexidade e é certo que sozinho o Estado não os resolverá, bem como o é que 

progressivamente a sociedade civil quer se empoderar para resolvê-los.  

Essas articulações podem soar atípicas – e de fato são inovações. São, pois, um  

processo de descentralização de um Estado até então centralizado, envolvendo os três 

poderes, os três níveis de governo e suscitando um plano de articulação das diversas forças 

sociais.  

Trata-se, portanto, não do Estado, do mercado ou da sociedade civil organizada, mas 

da interação entre todos os personagens, onde o Terceiro Setor assume também 

importantíssimo papel. Isto é, na medida em que sociedade civil passa a empoderar-se e fazer 

valer sua posição no cenário político, face à ineficiência do Estado, e à inacessibilidade de 

empresas, que não se preocupam, em tese, com o interesse público.  

Desta feita, pode-se concluir o Terceiro Setor como uma alternativa real. E para a 

concretização de um cenário em que o Terceiro Setor participa ativamente – o que já se 

conquistou e se conquista no Brasil –, imperiosa a superação das determinações sociais antes 

vistas mediante o estabelecimento de parcerias entre sujeitos individuais ou coletivos, 

mobilizados por objetivos construídos e apropriados coletivamente, para a construção de uma 

nova realidade social42

Assim, seria essa interação, cujo protagonista é o Terceiro Setor, a chave para uma 

nova realidade dos brasileiros, na qual a saúde, direito de todos e dever do Estado, por meio 

de métodos não centralizados, de qualidade e de fato universais, deixaria sua natureza 

faticamente programática para trás, assumindo a eficácia imediata e plena que lhe cabe.  

.  

 

 

 

 

                                                           
42 JUNQUEIRA, Luciano A Prates. Descentralização, intersetorialidade e rede como estratégias de gestão da 

cidade, Revista FEA-PUC SP, São Paulo, vol 1, nov. 1999. P. 64. 
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