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Sucinta análise legislativa acerca da terceirização da Saúde à luz do 

Compliance 

 

Giovana Palmieri Buonicore1 

 

A Saúde é um direito fundamental social, sendo, conforme preceitua 

o art. 196 da Constituição Federal2, “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”. Embora seja 

dever do ente Público, as instituições privadas poderão participar de maneira 

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. 

 

Nessa mesma senda, a Lei n.º 8.080/903, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, apresenta, no art. 24, que 

quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de 

Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. No 

parágrafo primeiro é disciplinado que a participação complementar dos 

serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, 

observadas as normas de direito público. 

 

 
1 Advogada sócia fundadora do Buonicore Advogados Associados. Mestre em Ciências 
Criminais pela PUCRS. Especialista em Compliance pela mesma Universidade. 
2BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11. Fev.2010. 
3BRASIL. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. Acesso em: 11. Fev.2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
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Em que pese seja possível a terceirização da Saúde, de maneira 

complementar e nunca integral, conforme exposto, o Supremo Tribunal 

Federal, por meio da ADIN 1.9234, concedeu interpretação conforme a 

Constituição à Lei 9.637/19985, indicando parâmetros objetivos acerca da 

qualificação das entidades privadas e para medição do desempenho, para 

Organizações Sociais de atividades nas Áreas de "serviços públicos sociais", 

que devem ser observados. 

 
Disso decorre que somente poderão ser tidas como lícitasas 

convenções que respeitarem os parâmetros e diretrizes estabelecidos na ADI 

1923. Assim, ainda que eventualmente reconhecida a desnecessidade do 

procedimento licitatório, nos termos do art. 20, II, da Lei no 9.637/98, é exigível 

a demonstração do "nexo de causalidade" e não de "mera conveniência"6. 

 

Anota-se que o Ministério da Saúde, por meio das Portarias de 

Consolidação de n.º 1 a n.º 6 de 20177, art. 128 e seguintes, estabeleceu 

também critérios quanto à participação complementar das instituições privadas 

de assistência à Saúde no âmbito do SUS, fixando que cada Gestor deverá 

comprovar a insuficiência da rede de serviços e a impossibilidade de ampliação 

dos serviços próprios como condição para contratar serviços de Saúde. 

 
4 Rel. para Acórdão Min. Luiz Fux, julg. em 16/04/2015, DJe 17/12/2015. 
5BRASIL. Lei n.º 9.637, de 15 de  maio de 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9637.htm. Acesso em: 11. Fev. 2020. 
6 A demonstração do "nexo de causalidade" e não de "mera conveniência Significa que: a) 
permanece o dever de abertura de processo administrativo que demonstre, objetivamente, em 
que o regime da parceria com a iniciativa privada se revele melhor em qualidade e custos 
comparativamente à execução direta;b) a Administração deve rigorosa observância aos 
princípios constitucionais da publicidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e, por 
conseguinte, da garantia de um processo objetivo e público para a qualificação das entidades 
como organizações sociais;c) deve haver motivação administrativa quanto à seleção de uma 
determinada pessoa privada, e não outra, se outra houver com idêntica pretensão de 
emparceiramento com o Poder Público;d) não se dispensa a desembaraçada incidência dos 
mecanismos de controle interno e externo sobre o serviço ou atividade em parceria com a 
iniciativa privada. 
7 Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e 
o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.637-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9637.htm
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A efetivação da terceirização da Saúde requer que as instituições 

privadas, além de cumprirem o exposto anteriormente, se amoldem à 

legislação tocante ao Compliance, a partir da concretização de programas de 

integridade. 

 

Não obstante se trate de breves considerações acerca do tema, 

cabe apresentar, mesmo que sucintamente, o termo Compliance, tendo em 

vista que advém do inglês, sendo definido, em muitos manuais, artigos, bem 

como autores que o abordam, a partir da sua tradução literal, qual seja, que 

Compliance deriva do verbo da língua inglesa to comply (with), significando 

assentir, concordar, adequar-se, cumprir, obedecer, ou, em outras palavras, 

estar em consonância com as leis aplicáveis, ou, ainda, agir conforme as 

normas que envolvem a atividade em evidência, códigos de condutas e normas 

internas voltadas à atividade empresarial. 

 

Contudo, a temática é muito mais ampla e complexa. Conforme nos 

ensina Saavedra, “definir Compliance, portanto, não é uma tarefa tão fácil, 

especialmente, porque, apesar de todos repetirem essa mesma definição 

literal, a prática nem sempre comporta um conceito único de Compliance”8.   

 

É necessário adequar a tradução literal à realidade que será 

estudada, sendo, no caso em comento, a área da Saúde, mais especificamente 

os programas de integridade, enquanto meio para dar efetividade ao 

Compliance, que serão abordados a partir do viés legislativo, demonstrando a 

sua interface com a terceirização da Saúde. 

 

 

 

 
8  SAAVEDRA, Giovani Agostini. Compliance na área da Saúde. São Paulo: Lykoscastle, 
2016. p.19. 



                                                           

4 
Av. Sete de Setembro, 5402, sala 57, CEP: 80.240-000, Batel, Curitiba-PR. 

 
 

 

Recentemente foi publicada a Lei n.º 13.303/169 que versa sobre o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, chamando a atenção da sociedade às práticas de governança e 

Compliance em âmbito público, a partir de programas de integridades efetivos, 

bem como um comportamento institucional voltado à mitigação de riscos10. 

 

A referida lei foi regulamentada pelo Decreto n.º 8.945, de 27 de 

dezembro de 201611, em âmbito da União. Destaca-se a Seção II do referido 

decreto que trata da gestão de riscos e controle interno, prevendo, no art. 15, 

que a empresa estatal adotará regras de estruturas e práticas de gestão de 

riscos e controle interno que abranjam:  

 

 

 
9Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/l13303.htm. Acesso em: 11. Fev. 2020. 
10 Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e 
práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: 
I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas 
de controle interno; 
II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; 
III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. 
§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: 
I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem 
como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção 
e fraude; 
II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e 
Integridade; 
III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas 
relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas 
internas de ética e obrigacionais; 
IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize 
o canal de denúncias; 
V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade; 
VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e 
Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a 
administradores (grifo nosso). 
11 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8945.htm. 
Acesso em: 11. Fev. 2020. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.303-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8945.htm
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I - ação dos administradores e empregados, por meio da 

implementação cotidiana de práticas de controle interno; II - área de integridade 

e de gestão de riscos; eIII - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. 

 

No Estado Paranaense é o Decreto n.º 11.953, de 10 de dezembro 

de 201812 que disciplina, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Paraná, a 

aplicação da Lei Federal n.º 12.846 de 1º de agosto de 201313, que dispõe 

sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a Administração Pública, tendo sido, em âmbito federal, 

um grande marco legislativo no enfrentamento à corrupção. 

 

A mencionada lei estabelece no art. 57 que “para fins do disposto 

neste Decreto, o programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa 

jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e 

sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

Administração Pública”. 

 

Ressalta-se que o art. 58 apresenta parâmetros a serem avaliados 

no programa deintegridade, destacando-se o inciso VIII que prevê 

“procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de 

processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em 

qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, 

tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de 

autorizações, licenças, permissões e certidões”. 

 
12BRASIL. Decreto n.º 11.953, de 10 de dezembro de 2018. Disponível em: 
https://www.legiscompliance.com.br/legislacao/norma/219. Acesso em: 11. Fev. 2020. 
13 BRASIL. Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm. Acesso em: 12. 
Fev. 2020. 

https://www.legiscompliance.com.br/legislacao/norma/1
https://www.legiscompliance.com.br/legislacao/norma/219
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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Desse modo, é possível aferir que as instituições privadas ao 

contratarem com a Administração Pública deverão redobrar a atenção em 

relação aos critérios existentes, tanto na legislação quanto na jurisprudência, 

além de elaborarem programas de integridade que de fato respeitem as 

legislações que disciplinam a relação público-privada. 

 

Embora não se almeje esgotar o tema, tendo em vista se tratar de 

temática complexa que necessita de constantes indagações e aprofundamento, 

surge o questionamento concernente à efetiva fiscalização desses programas 

de integridade, bem como em relação à mudança cultural atinente ao 

Compliance, sobretudo tocante ao modo de como a Saúde será gerida, 

atentando-se à maneira como as instituições privadas estarão contratando com 

a Administração Pública, demonstrando, assim, a importância de se debater o 

tema constantemente. 

 


