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Resumo: O presente artigo defende a possibilidade de adoção do sistema de credenciamento 

de médicos e de clínicas especializadas pela Administração Pública, em caráter complementar. 

A título de introdução descreve o enquadramento do sistema de credenciamento como processo 

que viabiliza a contratação administrativa pela via da inexigibilidade de licitação pública (art. 

25 da Lei nº 8.666/93), evidenciando suas características. Em seguida, a partir de uma análise 

da conjuntura do sistema de saúde pública, bem como da situação econômica do Brasil, 

demonstra a viabilidade e a necessidade da adoção do sistema de credenciamento, como método 

que auxilia na manutenção da garantia da prestação de serviços públicos de saúde.  

 

Palavras- chave: Inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Sistema Único de Saúde. 

 

1. O Credenciamento como veículo para a contratação administrativa 

  

A Constituição Federal (CF), em seu artigo 37, XXI, traz a exigência do processo 

licitatório para realização de contratos administrativos. Nem poderia ser diferente; havendo 

número significativo de interessados em fornecer produtos e serviços para a Administração 

Pública, a escolha aleatória de alguns, em detrimento dos demais, seria medida afrontosa a um 

sem-número de princípios constitucionais e do direito administrativo, tais como: o princípio 

republicano, o princípio da imparcialidade, o princípio da moralidade, o princípio da isonomia. 

No mais disso, o dever de busca pela eficiência e pela economicidade impõe que a 

Administração, quando se vir perante o dever de contratar, escolha o produto ou o serviço mais 

adequado para atender à necessidade pública, aliado ao menor preço possível. Nesse panorama, 

surge a licitação como instrumento pelo qual a Administração elege seus contratantes, 

respeitando os princípios que a regem e as finalidades que deve perseguir.  
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Mas, o processo licitatório nem sempre é o veículo utilizado pela Administração, 

quando esta se vê na necessidade de contratar terceiro. Por vezes, e por autorização do texto 

constitucional, a lei permite ou até impõe1 que a Administração deixe de realizar o certame 

licitatório, tal como se extrai das hipóteses do artigo 24 da Lei Geral de Licitações nº 8.666/93 

(LGL). Noutras oportunidades, a licitação é impossível, seja porque há uma singularidade na 

pessoa que presta o serviço ou fornece o bem desejado pela Administração ou ainda porque 

inexiste a possibilidade de instalar uma disputa com critérios objetivos, a fim de encontrar a 

melhor proposta. Essas situações, previstas nos artigos 17 e 25 da LGL, são aquelas que 

demonstram a inexigibilidade da licitação. A identificação da impossibilidade de competição, 

portanto, pode direcionar a Administração a: (i) contratar diretamente um determinado 

particular; (ii) contratar mais de um particular. Mas, a inexistência de um processo licitatório 

prévio à contratação, por força da inexigibilidade, não autoriza uma contratação que não siga 

certo ritual, em especial, a bem garantir o atendimento ao interesse público. É como diz Floriano 

de Azevedo Marques Neto (MARQUES NETO), para quem, quando ausente a licitação, 

maiores deverão ser a preocupação e as cautelas do administrador para demonstrar e 

fundamentar a observância dos indesviáveis princípios da administração pública no seu 

proceder.2  

Nesse cenário, surge o sistema de credenciamento como um procedimento que 

viabiliza a contratação pública, quando inexigível a licitação, em razão da possibilidade de se 

eleger inúmeros particulares para contratar com a Administração. Erica Requi (REQUI) 

apresenta as características do procedimento de credenciamento, afirmando ser ele um sistema 

por meio do qual a Administração Pública convoca todos os interessados em prestar serviços 

ou fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se junto ao 

                                                           
1 Há uma clássica diferenciação doutrinária sobre licitação dispensada e dispensável. Egon Bockmann Moreira e 

Fernando Vernalha Guimarães, a propósito, explicam o seguinte: A dispensa de licitação ocorre naquelas 

situações em que há prévia e explícita autorização normativa para que não se realize o certame: o servidor público 

está desobrigado do dever de instalar a licitação em decorrência da permissão que lhe concede a norma legal. 

‘Dispensável’ significa ‘desnecessário’, que não é obrigatório; logo, aqui, a lei autoriza o servidor a escusar-se 

ou abster-se de promover a licitação. Não se trata de escolha inexorável, mas, sim, de uma licença, concedida em 

abstrato por lei e em concreto pela autoridade competente. Nestes casos, a Administração não precisa licitar 

(muito embora possa fazê-lo). Logo, está-se diante da atribuição de competência discricionária, a qual gerará o 

ato, motivado e pautado pelo caso concreto, de efetivar (ou não) a licitação. 

Claro que haverá hipóteses em que a situação fática instalará o dever da dispensa (por exemplo, em vista da 

avaliação do interesse público e seu atendimento mais eficiente; ou sob pena de haver custos muito maiores etc.), 

mas isso depende do contexto. As hipóteses de dispensa dizem respeito a escolhas legislativas que autorizam a 

contratação direta. Aqui, a competição é possível, mas reconhecida legislativamente como passível de ser 

inoportuna e/ou inconveniente. BOCKAMM MOREIRA. Egon. GUIMARÃES. Fernando Vernalha. Licitação 

pública: a lei geral de licitações/LGL e o regime diferenciado de contratações/RDC. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2015. p. 468. 
2 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Público e privado no setor de saúde. Revista de Direito Público da 

Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, p. 105-154, jan./mar. 2005.  
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órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados.3 A LGL não instituiu uma 

metodologia própria para o credenciamento. Entretanto, seu artigo 26 determina a instalação 

efetiva de um processo de inexigibilidade. Ao valer-se do vernáculo processo, a lei não só 

garante que os particulares tenham um ritual próprio para se credenciarem perante a 

Administração contratante, mas também que esse rito esteja consubstanciado com as garantias 

fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5º 

da CF.4 O processo de credenciamento, diz REQUI, deverá ter edital de chamamento público, 

devidamente publicado, o qual deve definir: a) o objeto a ser executado; b) os requisitos de 

habilitação e especificações técnicas que serão analisados; c) o preço; d) os critérios para 

convocação dos credenciados. Ademais, no processo, há de ser respeitada a igualdade de 

condições entre os interessados e todos aqueles que atenderem as condições do edital de 

chamamento devem ser contratados.5 

Em síntese, não há vencedor no processo de credenciamento; não há melhor proposta. 

Há somente a identificação daqueles que, demonstrando condições habilitatórias (jurídica, 

fiscal, técnica e econômica), dispõem-se a executar o objeto do credenciamento pelo preço 

definido pela Administração licitante. Todos que pretenderem executar o objeto do 

credenciamento, demonstrando aptidão, serão convocados a contratar com a Administração. O 

contrato derivado do credenciamento, administrativo que o é, deverá seguir à risca as normas 

postas no artigo 54 e seguintes da LGL. Dessa forma, o sistema de credenciamento é um 

processo administrativo utilizado para contratações públicas na hipótese de inexigibilidade de 

licitação, quando há a possibilidade de inúmeros particulares serem contratados pela 

Administração. 

Um típico caso da utilização do processo de credenciamento é a contratação, por parte 

dos departamentos de trânsito estaduais (DETRAN), de clínicas médicas e psicológicas. A 

contratação visa à realização de exames de aptidão física e mental para o recebimento de 

habilitação ou renovação da carteira de motorista. O DETRAN/PR, por exemplo, publicou em 

2015, edital de credenciamento (portaria nº 303/2015-DG6), cujo objeto é o credenciamento 

                                                           
3REQUI. Erica Miranda dos Santos. Afinal, o que é credenciamento? Blog Zenite, 2015. Disponível em: 

<http://www.zenite.blog.br/afinal-o-que-e-credenciamento/#.VvQZ4eIrLIU>. Acesso em: 24 de março de 2016. 
4 Alguns entes da Federação optaram por regulamentar o processo de credenciamento. É o caso do Estado do 

Paraná. A Lei estadual nº 15.608/2007, que disciplina procedimentos específicos de licitações e contratações 

públicas daquela unidade federativa, apresenta na Seção II (artigo 24 e seguintes) o rito procedimental do 

credenciamento. 
5 REQUI. Erica Miranda dos Santos. Op. cit. 
6 PARANÁ. Departamento de Trânsito do Paraná. Disponível em: 

<http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/noticias/303NovoEditaldeCredenciamentodeclinicas.pdf>. Acesso 

em: 07 de abril de 2016. 

http://www.zenite.blog.br/afinal-o-que-e-credenciamento/#.VvQZ4eIrLIU
http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/noticias/303NovoEditaldeCredenciamentodeclinicas.pdf
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para realização dos Exames de Aptidão Física e Mental, de Avaliação Psicológica, Exame 

Médico Especial, poderá ser solicitado por pessoas jurídicas de direito público e privado ou 

por instituições de ensino superior e/ou através de suas fundações, que possuam pelo menos 

01 (um) psicólogo e 01 (um) médico com a capacitação exigida nesta Portaria, ficando 

expressamente proibida a intermediação ou terceirização dos serviços. Não há no edital 

número mínimo ou máximo de clínicas. Entretanto, é preciso atender aos requisitos de 

habilitação jurídica, fiscal e técnica (descritos no edital); ter uma estrutura predial compatível 

com as exigências editalícias; receber aprovação em procedimento de vistoria. O preço pago 

pela execução dos serviços de exame prestados é certo, equivalendo a 80% do valor constante 

na tabela de serviços do próprio DETRAN/PR.7 

Compreendido o processo de credenciamento, é possível adentrar de maneira mais 

adequada ao desafio do presente artigo, qual seja o de investigar a possibilidade de adoção do 

processo de credenciamento para a realização de contratações de clínicas especializadas e de 

profissionais da saúde (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas etc.) pela Administração 

Pública. Diferentemente do que se trouxe no exemplo acima, a contratação indagada se 

relaciona com a viabilidade da prestação, de parcela dos serviços públicos de saúde, ser 

executada por meio de particulares, cuja contratação se daria por intermédio do processo de 

credenciamento. Para isso, o presente artigo tratará inicialmente da situação da saúde pública 

no Brasil, com vistas à investigação da necessidade e atualidade do tema.  

 

2. Um panorama sobre a saúde pública no Brasil 

 

Para que se verifique a relevância do credenciamento de particulares, clínicas e 

profissionais da saúde, pela Administração Pública, é importante fazer uma breve localização 

do tema dentro no cenário nacional. Para tanto, neste capítulo, serão abordados os aspectos 

econômico-sociais do sistema de saúde nacional e as vantagens da adoção do credenciamento. 

É notório que Brasil tem enfrentado tempos difíceis no contexto macroeconômico dos 

últimos anos. Dentre os vários sintomas da crise atual, está em evidência a diminuição 

arrecadatória e seus efeitos negativos nos programas estatais. A título de exemplificação, em 

22 de março de 2016, o Governo Federal anunciou um bloqueio de gastos no orçamento de 

                                                           
7  PARANÁ. Departamento de Trânsito do Paraná. Disponível em: 

<https://www.habilitacao.detran.pr.gov.br/detran-

habilitacao/consTaxasDetran.do?action=pesquisar&codMotivo=1>. Acesso em: 07 de abril de 2016. 

 

https://www.habilitacao.detran.pr.gov.br/detran-habilitacao/consTaxasDetran.do?action=pesquisar&codMotivo=1
https://www.habilitacao.detran.pr.gov.br/detran-habilitacao/consTaxasDetran.do?action=pesquisar&codMotivo=1
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2016, no valor de R$ 21,2 bilhões, sendo que, em 19 de fevereiro, já haviam sido bloqueados 

outros R$ 23,4 bilhões, totalizando num corte orçamentário de R$ 44,65 bilhões. A mesma 

situação aflige os Estados e Municípios. Em pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, em 

relação aos 50 municípios mais populosos do país, houve uma queda média de arrecadação dos 

municípios de 4% em relação aos impostos municipais e de 6% (por cento) nas transferências 

da União e Estados.8 

No âmbito da saúde, uma consequência da crise orçamentária é o expressivo 

decréscimo porcentual das despesas com investimentos nos municípios menores, os quais são 

os mais afetados pela crise nacional. Isto porque, além de serem responsáveis pela prestação 

dos serviços à comunidade, dependem em grande parte das remessas da União para o 

financiamento do SUS. Em consulta aos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por 

meio do SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde), constatou-se 

que, nos municípios de pequeno e médio porte, do ano de 2014 para o ano de 2015, o gasto 

percentual com investimento diminuiu em média de 3% a 5%, não obstante as despesas de 

pessoal terem crescido quase que na mesma proporção. Os números ficam claros nos gráficos 

abaixo: 

 

 

 

                                                           
8 BÄCHTOLD, Felipe; TERENZI, Gabriela; AMÂNCIO, Thiago. Crise derruba arrecadação de impostos e 

investimentos de prefeituras. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1725446-crise-

derruba-arrecadacao-de-impostos-e-investimentos-de-prefeituras.shtml>. Acesso em: 07 de abril de 2016. 
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http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/01/1725446-crise-derruba-arrecadacao-de-impostos-e-investimentos-de-prefeituras.shtml


6 
 

 

Comparando os orçamentos de ambos os anos, verifica-se também que as despesas 

com pessoal aumentaram de 2014 para 2015, enquanto as despesas totais com a saúde 

diminuíram: 
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Ocorre que, toda prestação de serviços de saúde pela Administração Pública, além de 

exigir a disponibilização de profissionais da saúde, deve ser acompanhada por uma série de 

outras despesas inerentes à prestação de serviços, tais como estrutura física, equipamentos, 

medicamentos, insumos hospitalares etc. Neste contexto, é lógico inferir que o aumento das 

despesas de pessoal, não representa, necessariamente, a ampliação da prestação de serviços de 

saúde. Se é verdade que haverá o acréscimo do número de profissionais à disposição da 

população, como pretendeu o Projeto Mais Médicos para o Brasil9, a expansão da estrutura 

necessária (mais cara, ao menos a curto prazo) não acompanha o aumento do número de agentes 

públicos de saúde. Tal situação é agravada, principalmente, em momentos emergenciais, como 

a recente propagação de doenças como Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti, nos quais se impõe a realização de gastos extraordinários para adoção 

de medidas profiláticas e de tratamento das doenças. Nestes casos, embora o atendimento 

profissional tenha grande relevância, os principais investimentos devem ser realizados em 

medicamentos, publicidade e infraestrutura de atendimento. 

É dentro deste contexto que a questão do credenciamento de clínicas, de médicos e de 

demais profissionais da saúde (fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos etc.) 

assume relevância. Em primeiro lugar, porque permite à Administração Pública otimizar 

investimentos ancilares para a prestação de serviços de saúde. O atendimento por profissionais 

da saúde e clínicas particulares, além de diminuir os custos de manutenção e ampliação da 

                                                           
9 Lei nº 12.871/2013. Institui o Programa Mais Médicos.  
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infraestrutura física dos locais de atendimento, também permite que a população seja atendida 

com os equipamentos e auxílio já custeados pelos particulares cadastrados. Em segundo lugar, 

o sistema de credenciamento tem o efeito de ampliar o acesso da população aos serviços de 

saúde, em razão do aumento na quantidade de centros de atendimento, em especial pela melhor 

distribuição geográfica. Isso não só permite o acesso à saúde das pessoas em estado de 

vulnerabilidade, para as quais o custo do transporte é significativo, como também torna mais 

célere o próprio atendimento. Ainda, em terceiro lugar, o sistema de credenciamento permite a 

contratação especializada, o que muitas vezes não é possível em municípios pequenos que, 

mesmo realizando diversos concursos públicos, não conseguem atrair pessoal com expertise, 

devido aos baixos estímulos do exercício do cargo público a ser exercido nos rincões 

nacionais. 10  Vale dizer, aumenta-se não só a quantidade, como também a qualidade do 

atendimento à população. 

 

3. Há a possibilidade do credenciamento de clínicas e de profissionais da saúde pela 

Administração Pública? 

 

Apesar do credenciamento de clínicas e profissionais de saúde aparentar licitude, há 

decisões judiciais que entendem como nula a contratação de serviços por essa via. É o que se 

retira, por exemplo, do acórdão nº 656200717118004 GO 00656-2007-171-18-00-4 do Tribunal 

Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18). No referido julgamento, o TRT18 entendeu que 

é nula a contratação de trabalhadores pelo Município sem a realização de concurso público, 

mediante credenciamento, para funções como médico, odontólogo, psicólogo, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem, farmacêutico e outras, a fim de atuarem no Programa de Saúde da 

Família. Os serviços de saúde normais oferecidos pelo Município são uma necessidade 

essencial e permanente, e inserem-se em sua atribuição finalística, não se confundindo com os 

                                                           
10 É o que noticia a agencia FIOCRUZ de notícias: é também sabido que médico não vai a qualquer lugar 

trabalhar. Natural que a localização profissional do médico seja condicionada por um mercado, as condições de 

trabalho, o crescimento e a realização profissional sejam acompanhados por retribuição econômica adequada, 

acesso a bens materiais e imateriais. Acrescente-se que no Brasil, temos em média nacional menos de dois médicos 

para cada mil habitantes, taxa inferior à de outros países da América Latina ou de países economicamente mais 

desenvolvidos. Além de menor quantidade, temos concentração de médicos em grandes centros e regiões, no caso, 

Sul e Sudeste. Mas mesmo nessas regiões temos cidades com poucos médicos. Há estados onde essa relação fica 

em 0,7 médico para cada 1 mil habitantes. Considerar média para o tamanho do país e para o tamanho da 

população seguramente esconde mais distorções: centenas de municípios sem médicos, regiões periféricas de 

grandes centros com poucos médicos e algumas regiões com muitos médicos. A situação se complica se vista com 

detalhes por especialidades médicas. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/m%C3%A9dicos-estrangeiros-

o-que-assusta-os-dirigentes-da-categoria-m%C3%A9dica>. Acesso em: 07 de abril de 2016. 

https://agencia.fiocruz.br/m%C3%A9dicos-estrangeiros-o-que-assusta-os-dirigentes-da-categoria-m%C3%A9dica
https://agencia.fiocruz.br/m%C3%A9dicos-estrangeiros-o-que-assusta-os-dirigentes-da-categoria-m%C3%A9dica
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casos de necessidade temporária de excepcional interesse público. 11  Fernando Vernalha 

Guimarães (VERNALHA), ao apresentar as teorias que resistem à terceirização de atividades-

fim do Estado (na qual se inclui o processo de credenciamento de clínicas de saúde), pois, como 

se viu no acórdão trazido, são supostamente infratoras do princípio do concurso público12 

previsto no artigo 37, II da CF, anota o seguinte: o raciocínio foi formulado a partir da 

utilização da dicotomia atividades-meio/atividades-fim e teve enorme prestígio no passado. 

Segundo essa orientação, só serviços instrumentais e acessórios ao desempenho finalístico do 

órgão poderiam ser trespassados aos privados pela via da terceirização. A delegação de 

serviços que se configurassem atividade-fim do aparato estaria vedada.13 

No entanto, não obstante a existência do entendimento supracitado, com relação aos 

fundamentos jurídicos do uso do processo de credenciamento na área da saúde, cumpre verificar 

que a prática desta forma de contratação pela Administração Pública encontra amparo em 

dispositivos constitucionais, legais e infralegais, bem como ampla acolhida na jurisprudência 

das cortes de contas. Desta forma, adianta-se que, cumpridos os requisitos normativos pré-

estabelecidos e confirmado o credenciamento como a via que melhor atende ao interesse 

público, é perfeitamente possível que a Administração Pública realize, pelo processo de 

credenciamento, a contratação de clínicas e de profissionais da saúde para complementar a 

prestação dos serviços de saúde à população. 

A CF, em seu art. 199, § 1º, dispõe que as instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do Sistema Único de Saúde. Nota-se a preocupação do constituinte em 

permitir que os serviços públicos de saúde possam, sempre que necessário, contar com o apoio 

da iniciativa privada, com vistas à própria garantia de atendimento ao direito fundamental à 

saúde. No âmbito infraconstitucional, a Lei do SUS, dando concretude à disposição 

constitucional, estabeleceu em seu artigo 24 que é possível se socorrer da iniciativa privada 

para completar o aparato estatal quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir 

a cobertura assistencial à população de uma determinada área. Por fim, no que se refere ao 

âmbito regulamentar14, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.034/2010, dispôs que, 

                                                           
11 TRT-18 656200717118004 GO 00656-2007-171-18-00-4, Relator: IALBA LUZA GUIMARÃES MELLO, 

Data de Publicação: DJ Eletrônico Ano I, Nº 167, de 8.10.07, pág. 17. 
12 Embora seja questionável que o dever de realização de concurso público para incremento do rol de agentes que 

compõem a Administração seja efetivamente um princípio.  
13 GUIMARÃES. Fernando Vernalha. Terceirização de atividades estatais: a possibilidade da transferência de 

atividades-fim e a indelegabilidade de atividades típicas de estado. In Revista de direito público e regulação nº 4do 

Centro de estudos de Direito Público e Regulação da Faculdade de Direito de Coimbra. Novembro de 2009. p. 59. 
14 Importante ressaltar que a competência regulamentar do Poder Público, particularmente em relação à saúde, 

encontra amparo no artigo 197 da CF. Nessa norma, os serviços de saúde são taxados como de relevância pública. 
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quando forem insuficientes as disponibilidades para garantir a assistência à população, o gestor 

estadual ou municipal poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à 

saúde, devendo para tanto comprovar: a) a necessidade de complementação dos serviços 

públicos de saúde; e b) a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde.  

Dessa forma, a fim de garantir o caráter complementar dos serviços prestados pela 

iniciativa privada, o Ministério da Saúde determinou que o administrador, para se valer dos 

serviços privados como complementares ao público, deve explicitar a insuficiência de recursos 

e a necessidade de ampliação.15  Esse ambiente de justificação revela a razão pela qual a 

utilização do credenciamento não fere o chamado princípio do concurso público. Apresentada 

a necessidade de ampliação dos serviços de saúde, mas revelada também a impossibilidade de 

executar esse aumento pela simples contratação de mais profissionais, chega-se à seguinte 

conclusão: ou se amplia a rede de prestação de serviços de saúde, mitigando-se a aplicação do 

dito princípio do concurso público ou se deixa de atender às necessidades de saúde da população 

para se privilegiar em grau absoluto o referido, e suposto, princípio. A segunda opção parece 

bastante inadequada, especialmente por não estar direcionada ao atendimento do direito 

fundamental à saúde. Em resumo, de nada adiantaria a realização do concurso, pois faltaria 

aparato estrutural para os novos agentes executarem o serviço. A terceirização, pelo método do 

credenciamento, viabiliza a ampliação do número de profissionais à disposição do cidadão, a 

qual é acompanhada de estrutura física e insumos necessários à perfeita execução do serviço. 

Por isso, não se pode cogitar que a contratação de profissionais autônomos permita 

que esses executem atividades de saúde dentro de estabelecimentos públicos, com materiais e 

equipamentos fornecidos pela Administração, caracterizando-se mera terceirização de mão de 

obra. Só há lógica nessa terceirização se esses profissionais forem uma longa manus do aparato 

de saúde estatal, de modo a prestar seus serviços em suas clínicas, com seus próprios materiais. 

Logo, o conflito entre o princípio do concurso público e o credenciamento de médicos 

autônomos é apenas aparente. Isto porque, conforme entendimento já defendido Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná16, a delimitação legal do instituto do credenciamento lhe atribuiu 

                                                           
Nela também consta que compete ao Poder Público, nos termos da lei (e nem poderia ser diferente), dispor sobre 

a regulamentação desses serviços. 
15 Nesses casos, deve ser elaborado um Plano Operativo para os serviços públicos de saúde para justificativa da 

necessidade de complementaridade, devendo essa necessidade ser aprovada pelo Conselho de Saúde e constar no 

Plano de Saúde respectivo. O Conselho de Saúde, conforme dispõe a Lei nº 8.142/90, é órgão permanente e 

deliberativo que deve fiscalizar as decisões administrativas nessa seara. 
16 PARANÁ. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Processo nº 408048/08, Relator: Conselheiro Hermas 

Eurides Brandão, Data da Publicação: 05/12/2008. 
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um caráter complementar, excepcional, destinado a momento posterior à contratação de pessoal 

via concurso público.17 

Mas, é importante insistir: não é dada ao administrador uma liberdade para escolher 

entre concurso público e credenciamento. A escolha do credenciamento é realizada, a partir da 

lógica de uma necessidade pública de ampliação da rede assistencial de saúde, somada a uma 

impossibilidade financeira de realização desse acréscimo com a contratação de novos agentes 

públicos. A impossibilidade pode ser da contratação de novos agentes, em razão da carga 

financeira obrigacional derivada dessa espécie de contratação (salários, encargos, contribuições 

previdenciárias, aposentadoria etc.), mas também pode resultar da ineficácia da contratação de 

pessoal, porque a ampliação depende, não só do aumento do número de profissionais, mas 

também da estrutura de trabalho (postos de saúde, equipamentos, insumos hospitalares etc.). 

A possibilidade de trespasse dessa atividade para a iniciativa privada, entretanto, não 

autoriza automaticamente a adoção do processo de credenciamento, em especial quando há uma 

regra constitucional que elege o processo licitatório como instrumento adequado para a eleição 

de particular que irá contratar com a Administração. Por isso, deve o gestor apresentar 

motivação suficiente para demonstrar que o processo de credenciamento é a medida que melhor 

atende ao interesse público por ele tutelado, devendo comprovar, por exemplo, que a 

contratação de várias clínicas e/ou profissionais é mais vantajosa do que a de um único 

particular. A última hipótese conduziria à realização de licitação. Essa vantajosidade, em 

abstrato, foi analisada por MARQUES NETO. Segundo o jurista, verificada a necessidade de 

contratação de serviços complementares à rede pública do SUS, mais condizente com o 

interesse dos usuários que todos os particulares interessados estejam aptos a (dentro de 

condições técnicas e econômicas padrão) oferecer seus serviços.18 Conclui o autor que há, 

portanto, a nítida situação em que o poder público contratante pode contratar com todos os 

particulares interessados. 19  A premissa doutrinária, se confirmada no caso concreto pelo 

                                                           
17 O tema de credenciamento de médicos autônomos é objeto do projeto de Lei nº 6951/2013, que tramita na 

Câmara dos Deputados. Lá se propõe a instituição do “credenciamento, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de 

profissionais médicos especialistas e de clínica de especialidades médicas, bem como empresas ou profissionais 

que realizam serviços de exames auxiliares ao diagnóstico”. Conforme o projeto, o credenciamento se daria por 

meio de edital público, tendo duração de dois anos, que poderiam ser renovados por igual período e os profissionais 

e as empresas atenderiam os pacientes nos seus consultórios e clínicas. Quanto à remuneração o valor seria pago 

como compensação tributária, sem direito a nenhum outro valor adicional, sendo o preço por consulta até dez 

vezes aquele determinado pela tabela do SUS e o dos exames ambulatoriais de duas vezes o valor estipulado pela 

rede pública. Dentre as justificativas do projeto destaca-se que o credenciamento proposto seria um meio de 

resolver 70% (setenta por cento) da demanda por atendimento de médicos especialistas. Além do fato de que com 

o sistema o Estado economizaria nos investimentos em infraestrutura e em organização. A proposição ainda será 

sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões. 
18 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Op. cit., p. 124. 
19 Idem. 
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gestor, demonstrará a inexigibilidade licitatória e atrairá o processo de credenciamento como 

método de escolha desses particulares. 

Para além das premissas acadêmicas, há posição jurisprudencial favorável à utilização 

do credenciamento na área da saúde. Discutindo sobre a contratação de serviços privados para 

a complementação da atividade pública de saúde, o TCU20 concluiu que, no âmbito do SUS, é 

medida de suma importância em um contexto em que o Poder Público não tem sido capaz de 

prestar integralmente os serviços diretamente à população. Nesta oportunidade, afirmou a 

referida Corte que a figura do credenciamento parece se ajustar bem à realidade do SUS, tendo 

em vista as peculiaridades dos serviços de saúde, quais sejam, a existência de preço pré-fixado, 

o nível de demanda superior ao que pode ser oferecido diretamente pelo Poder Público e a 

enorme variedade de procedimentos. De acordo com o TCU, essa forma de seleção favorece o 

usuário, na medida em que aumenta suas opções para a realização de consultas, tratamentos, 

exames, ao mesmo tempo em que resguarda o princípio da impessoalidade. Quanto à utilização 

do método credencial, afirmou o Órgão de controle que o credenciamento é um procedimento 

amplamente utilizado no âmbito do SUS. Em diversas oportunidades, o Tribunal se deparou 

com a realização de credenciamento por parte de estados e municípios, não tendo apontado 

ressalvas quanto à possibilidade de utilização desse tipo de procedimento.21 

A prática vem revelando a adesão de certas Administrações ao processo de 

credenciamento. A título de exemplo da utilização do instituto nas grandes capitais, cabe citar 

que a Secretaria Municipal de Curitiba já utilizou do sistema de credenciamento para 

contratação de laboratórios clínicos, visando à prestação de serviços auxiliares de diagnose em 

análises clínicas a nível ambulatorial 22  e de serviços ambulatoriais de saúde mental 23 . A 

Administração do Município de São Paulo já realizou processo de credenciamento nas áreas de 

internação e na área ambulatorial.24 Já a capital do Rio de Janeiro optou pelo método para 

contratação de oftalmologistas.25 Ainda, o credenciamento tem sido utilizado nos casos de 

                                                           
20 BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 019.179/2010-3. Relator: Aroldo Cedraz. Data da Sessão: 22/5/2013. 
21 Acórdãos 295/2011-Plenário, 1.078/2011-Plenário, 528/2011-2ª Câmara, dentre diversos outros. 
22 CURITIBA. Secretaria Municipal da Saúde. Disponível em: < 

http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084950.pdf>. Acesso em: 25 de março de 2016. 
23 CURITIBA. Secretaria Municipal da Saúde. Disponível em: < 

http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084960.pdf>. Acesso em: 25 de março de 2016. 
24 SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Disponível em: 

<http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-

destaques/edital_de_convocacao_publica_n_019_2015_drs_1_grande_sao_paulo.pdf>. Acesso em: 25 de março 

de 2016. 
25 RIO DE JANEIRO. Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em:< 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4855677/4125491/1EditalCredenciamentoOftalmologia.pdf>. Acesso em:  

25 de março de 2016. 
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municípios pequenos que, apesar da realização de sucessivos concursos públicos, não 

conseguem prover os cargos de médico, tendo em vista fatores como a baixa remuneração.26 

 

4. Síntese Conclusiva 

 

Fica evidente, pelo todo exposto, que o norte da Administração Pública, na prestação 

de serviços públicos, é o atendimento ao direito fundamental à saúde do cidadão. Na hipótese 

do processo de credenciamento se revelar como a melhor alternativa ao atingimento desse 

direito, não resta dúvida de que deverá ser a via utilizada para a eleição daquelas pessoas (físicas 

ou jurídicas) que executarão atividades (de meio ou de fim) voltadas ao cumprimento do dever 

estatal de atender ao direito da saúde da população. 

Por certo que a eleição do credenciamento como alternativa à satisfação do interesse 

público deve ser devidamente justificada. É dever do gestor demonstrar que a necessidade do 

incremento dos serviços de saúde ultrapassa a mera contratação de profissionais da saúde, 

comprovando, ainda, que inexiste condição de, para além da ampliação do número de agentes, 

aumentar a estrutura física (incluindo equipamentos e demais insumos) de prestação de serviços 

de saúde. 

  

                                                           
26Este foi o caso do município de Colombo/PR, como bem demonstra a Consulta:027/2012 ao Ministério Público 

do Paraná: PARANÁ. Ministério Público do Paraná. Consulta: 027/2012. Setembro/2012. 
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