
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO Nº 009/2009 

 

 

Objeto: Consulta. Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde na Comarca de 

Manhuaçu. Contrato Administrativo. Ações e Serviços de Saúde Pública. 

Hemodiálise/Diálise. Alta complexidade. Prestador. Débito com Seguridade Social. 

Ausência de CND. Lei Federal nº 8.870/94. Possibilidade. 

 

 

1. Relatório 

 

   Cuida-se de consulta, elaborada pela Promotoria de Justiça de 

Defesa da Saúde da Comarca de Manhuaçu, versando sobre possibilidade de o referido 

município formalizar contrato administrativo, na área das ações e serviços públicos de 

saúde, com prestador privado em débito com Seguridade Social, desprovido de 

certidão negativa de débito.  

 

2. Dos Fatos 

 

   A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de  

Manhuaçu foi informada pela Secretaria Municipal de Saúde a respeito da existência de 
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contrato administrativo firmado entre aquele Município e a Clínica de Saúde RENACLIN, 

prestadora de serviços de hemodiálise/diálise para o Sistema Único de Saúde, embora 

devedora da Seguridade Social, desprovida do instrumento da certidão negativa de 

débitos. 

 

   Atualmente, os serviços de hemodiálise/diálise são prestados para 

os usuários do SUS daquele município pela referida clínica, ressaltando que os 

munícipios mais próximos, com capacidade resolutiva para o atendimento especializado 

daqueles serviços, se localizam em considerável distância (aproximadamente 240 km), 

circunstância que poderia em muito agravar a situação dos pacientes, fragilizados pela 

doença. 

 

3. Dos Serviços Privados de Assistência a Saúde que integram o SUS 

 

   A Constituição Federal, em seu artigo 199, § 1º, reza que “a 

assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 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”. 

 

   Da mesma forma, a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica da 

Saúde Pública), em seu artigo 24, reza que “quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada 

área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 

iniciativa privada. A participação complementar dos serviços privados será formalizada 

mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público”. 



 
 

   Extrai-se, por corolário, a obrigatoriedade de formalização de 

contrato ou convênio para que um terceiro possa prestar serviços para o Sistema Único 

de Saúde. 

   Guido Ivan de Carvalho, ao discorrer sobre a matéria, nos diz “É o 

que se denomina de participação complementar do setor privado no SUS. Quando 

julgar que seus serviços são insuficientes para garantir a cobertura assistencial da 

população de uma determinada área, o poder público poderá recorrer aos serviços 

privados de saúde, mediante celebração de contrato ou convênio, observadas as 

normas de direito público (art. 24 e parágrafo único) e o disposto no § 3º do artigo 

195 da Constituição”.1 

 

4. Da (in)exigibilidade da Certidão Negativa de Débito 

 

   A Constituição Federal, em seu artigo 194, dispôs que a seguridade 

social será organizada pelo Poder Público e compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 

   Também, é expressa em determinar, em seu artigo 195, § 3º que 

“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”. 

 

Em decorrência, não pode o Estado, cujo objetivo passa pelo bem 

público, manter relações econômicas com entidades que descumprem suas obrigações 

com a sociedade.  

 

1 CARVALHO, Guido Ivan de, Sistema Único de Saúde. Ed. Unicamp, 4º ed, p.162. 2006. 
                                                



 
 

Tratando-se de norma de eficácia limitada, não sendo bastante em 

si mesma, recebeu completude pela Lei Orgânica da Seguridade Social – Lei Federal nº 

8.212/91. 

 

Referida Lei Orgânica, em seu artigo 2º, dispôs que “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. As 

atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos 

seguintes princípios e diretrizes: acesso universal e igualitário; provimento das ações e 

serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados ao sistema único; 

descentralização, com direção úica em cada esfera de governo; atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas; participação da comunidade na gestão, 

fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde; participação da 

iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais” 

  

   Em seu artigo 47, ao tratar da prova de inexistência de débito, a 

Lei Orgânica da Seguridade Social dispôe que “é exigida Certidão Negativa de Débito – 

CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos: I – da empresa: a) na 

contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou 

creditício concedido por ele;(...)” 

 

   Posteriormente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Referida 

norma legal é expressa em estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 



 
 

 

   Ocorre que as Leis Federal nº 8.212/91 e 8.213/91 foram alteradas 

em alguns de seus dispositivos pela Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994. 

 

   Nesse sentido, referida Lei Federal nº 8.870/94, em seu artigo 14, 

autorizou expressamente a compensação de contribuições devidas pelos hospitais 

contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) ao INSS, da 

seguinte forma: 

 

“Art. 14. Fica autorizada, nos termos desta lei, a compensação de 

contribuições devidas pelos hospitais contratados ou conveniados 

com o Sistema Único de Saúde (SUS) ao INSS, com parcela dos 

créditos correspondentes a faturas emitidas para recebimento de 

internações hospitalares, cujo valor correspondente será retido 

pelo órgão pagador do SUS para amortização de parcela do débito, 

na forma estabelecida em regulamento.” 

 

   Para os débitos constituídos quando da entrada em vigor da 

referida norma legal, foi instituída regra específica, em seu artigo 15, verbis: 

 

“Art. 15. Até 30 de junho de 1994, os débitos dos hospitais 

contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS), 

relativos a contribuições devidas ao INSS, referentes a 

competência anteriores a 1º de agosto de 1993, ajuizados ou não, 

incluisive os não notificados, poderão ser objeto de acordo para 

pagamento parcelado na forma do disposto nos parágrafos deste 

artigo. 

 



 
 

§ 1º. Para habilitar-se ao acordo, os hospitais devem garantir que 

sejam colocados à disposição do SUS percentuais de sua 

capacidade total instalada em internações hospitalares. 

 

§ 2º A garantia a que se refere o parágrafo anterior será 

comprovada anualmente pelos Conselhos Municipais ou Estaduais 

de Saúde, conforme disposto em regulamento. 

 

§ 3º Os débitos de que trata este artigo poderão ser amortizados 

da seguinte forma: 

 

a) mediante dedução mensal, pelo órgão pagador, de cinco por 

cento das faturas relativas a internações hospitalares para 

repasse ao INSS, visando à amortização da dívida do respectivo 

emitente para com a Previdência Social, no caso de hospitais que 

comprovem estejam colocando à disposição do SUS no mínimo 

60% (sessenta por cento) de sua capacidade total instalada para 

internações hospitalares; 

 

b) mediante dedução mensal de 12,5% (doze e meio por cento) 

das faturas relativas a inernações hospitalares para repasse ao 

INSS, visando à amortização da dívida do respectivo emitente 

para com a Previdência Social, no caso dos hospitais que 

comprovem estejam colocando à disposição do SUS no mínimo 

entre 30 (trinta) e 60% (sessenta por cento) de sua capacidade 

total instalada para internações hospitalares. 

 

§ 4º Para a efetivação da dedução referida no parágrafo anterior, 

os acordos conterão: 



 
 

 

a) cláusula em que os hospitais e Santas Casas autorizem o órgão 

pagador do SUS a assim proceder por ocasião dos pagamentos 

respectivos; 

 

b) cláusula determinando sua rescisão, na hipótese de 

inadimplência das contribuições vincendas, ou em caso de 

denúncia, com o imediato prosseguimento da cobrança de todo o 

saldo devedor. 

 

§ 5º O valor da dedução prevista no § 3º será convertido em Ufir 

por ocasião do efetivo repasse ao INSS e deduzido do montante 

total da dívida levantada. 

 

§ 6º O repasse ao INSS previsto nas alíneas “a” e “b” do § 3º 

deste artigo será feito pelo órgão pagador do SUS, 

obrigatoriamente até o terceiro dia útil subsequente ao 

pagamento das respectivas faturas. 

 

§ 7º No ato da celebração do acordo de parcelamento previsto no 

caput deste artigo, as importâncias devidas a títulos de multa, 

quando referentes a competência anteriores a 1º de agosto de 

1993, serão reduzidas em cinquenta por cento, para efeito de 

aplicação da compensação autorizada nesta lei. 

 

§ 8º A redução de que trata o parágrafo anterior não será 

cumulativa com a concedida nos termos do parágrafo 3º do 

artigo 11 da Lei 8.620, de 5 de janeiro de 1993. 

 



 
 

   O Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprova o 

Regulamento da Previdência Social e dá outras providências (Regulamento reclamado 

pelo artigo 14 da Lei Federal nº 8.870/94), dispôs em seu artigo 217, § 19 o seguinte: 

  

§ 19. Fica autorizada, nos termos deste Regulamento, a 

compensação de contribuições devidas ao Instituto Nacional do 

Seguro Social, pelos hospitais contratados ou conveniados com o 

Sistema Único de Saúde com parcela dos créditos correspondentes 

a faturas emitidas para recebimento de internações hospitalares, 

cujo valor correspondente será retido pelo órgão pagador do 

Sistema Único de Saúde para amortização de parcela do débito, 

nos termos da Lei nº 8.870, de 1994. 

  

   Do contexto geral, infere-se que perfeitamente possível a 

celebração ou manutenção de contrato administrativo firmado pelo Município de 

Manhuaçu/MG com a prestadora de serviço hospitalar – Clínica RENACLIN – sem 

exigência da Certidão Negativa de Débito, desde que observadas as cláusulas próprias 

da autorização ao órgão pagador do SUS para procederem a retenção e o repasse 

mensal, em percentual legal, dos créditos devidos ao INSS; de rescisão, na hipótese de 

inadimplência das contribuições vincendas, ou em caso de denúncia, com o imediato 

prosseguimento da cobrança de todo o saldo devedor; valor da dedução convertido em 

Ufir por ocasião do efetivo repasse ao INSS e deduzido do montante total da dívida 

levantada; repasse ao INSS de seus créditos pelo órgão pagador do SUS, 

obrigatoriamente até o terceiro dia útil subsequente ao pagamento das respectivas 

faturas, etc. 

 

   Vale, neste momento, trazer à colação a experiência vivenciada 

pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de Contagem, quando a 

mesma se deparou com ato administrativo fundamentado, porém arbitrário, da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8870.htm


 
 

Secretaria Municipal de Saúde descredenciando duas unidades hospitalares, 

credenciadas ao SUS, prestadoras de serviços públicos de saúde há mais de 27 (vinte e 

sete) anos, pelo simples fato de serem devedoras da seguridade social. A questão foi 

resolvida em sede de Ação Civil Pública nº 0079.04.147.005-9, com celebração de 

Contrato Administrativo nº 239/2006/FMS, com invocação expressa, dentre outras, da 

Lei Federal nº 8.870/94 e Decreto nº 3.048/99 (segue anexo). 

 

3. Conclusão 

 

   Em razão das análises procedidas no arcobouço legal trazidos em 

sede de fundamentação, conclui-se: 

 

   a) A pessoa jurídica RENACLIN, considerada prestadora de serviço 

hospitalar, em razão da natureza dos serviços (hemodiálises/diálises), considerados de 

alta complexidade, contínuos, financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação (FAEC), por AIH – Autorização de internação Hospitalar, somente poderá 

prestar seus serviços de saúde para os usuários do SUS, desde que formalizado 

contrato administrativo ou convênio com o município de Manhuaçu, observadas as 

normas próprias de direito público. 

 

   b) Havenda recusa do estabelecimento na formalização do 

indispensável contrato administrativo ou convênio, os serviços de hemidiálise/diálise 

deverão ser referenciados para outro município, com capacidade técnica operacional 

para atendimento adequado da demanda; 

 

   c) É possível a formalização de contrato administrativo com 

referido estabelecimento particular prestador de serviços de saúde para com o SUS, 

independentemente de sua condição de devedora da seguridade social (ausência de 

Certidão Negativa de Débito), desde que observados no contrato administrativo as 



 
 

disposições dos artigos 14 e 15 da Lei nº 8870/94 e artigo 216, § 19 do Decreto nº 

3.048/99. 

 

   d) Necessidade de cientificação da Secretaria Estadual de Saúde, 

uma vez que referidos serviços são financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação (FAEC), pagos por AIH emitidas. 

 

   É o parecer. 

 

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2009. 

 

 
RAFAEL MEDINA MACHADO 
Analista do Ministério Público 

Mamp: 3973 
 

 
 

GILMAR DE ASSIS 
Promotor de Justiça 

Coordenador CAO-SAUDE 
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