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Unifesp transfere 
atribUições institUcionais 
para entidades privadas

Rodrigo Valente  e Mariana Pires
Jornalistas

Relação umbilical da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
com instituições privadas — como a sua fundação de apoio (FAp) e a 
associação mantenedora do Hospital São Paulo (SPDM) — gera teia 
de conflito de interesses entre as esferas pública e privada, afetando 

ensino, pesquisa e extensão. Tanto a FAp, criada em 2004 pelo Conselho 
Universitário da Unifesp com a incorporação de 36 “centros de estudo” 

então existentes, como a SPDM, que vem atuando como organização social 
de saúde (OS) em contratos de gestão com Estado e prefeituras, têm sido 

denunciadas pelo movimento social e pelo Ministério Público

Daniel Garcia
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D
epois  de  muitos 
a n o s  d e b a t e n d o 
conjuntamente os 
rumos da Univer-
sidade Federal de 
São Paulo (Uni-

fesp), as entidades representati-
vas de estudantes, funcionários e 
professores realizaram em outu-
bro de 2006 o seu 1º Congresso. 
O evento debateu e diagnosticou 
os principais problemas da insti-
tuição, apontando o processo de 
privatização como uma das ques-
tões mais críticas.

Para entender as contradi-
ções entre o público e o privado 
na Unifesp é necessário recupe-
rar a história da instituição. Em 
1933, um grupo de médicos fun-
dou a Escola Paulista de Medicina 
(EPM) e, pouco depois, o Hospi-
tal São Paulo (HSP). Na mesma 
época, eles criaram também uma 
sociedade civil sem fins lucrativos, 
que mais tarde seria conhecida 
pela sigla SPDM (Associação Pau-
lista para o Desenvolvimento da 
Medicina), para ser mantenedora 
tanto da escola como do hospital.

Em 1956, a EPM foi federali-
zada, mas o HSP permaneceu pri-
vado, e a SPDM continuou como 
mantenedora do hospital-escola. 
“Essa situação gerou uma grande 
confusão de papéis. A federaliza-
ção do HSP é uma luta histórica 
na Unifesp”, afirma Ivete Macedo, 
diretora do Sindicato dos Traba-
lhadores da Unifesp (Sintunifesp).

A antiga EPM foi transforma-
da em universidade federal em 
1994. No período seguinte, como 
conseqüência da política de suca-
teamento da educação superior 

do governo de Fernando Henri-
que Cardoso, surgiram nas uni-
versidades públicas inúmeras fun-
dações privadas de apoio, sob a 
justificativa de captação de recur-
sos na iniciativa privada como 
forma de viabilizar financeira-
mente as instituições. 

Na Unifesp, aquele foi um 
momento de proliferação de “cen-
tros de estudo” que, juridicamen-
te, não eram fundações, porém 
cumpriam funções similares. A 
professora Soraya Smaili, direto-
ra da Associação dos Docentes 
da Unifesp (Adunifesp), explica 
o processo: “Principalmente a 
partir da gestão do reitor Helio 
Egydio (1995-2003), os centros de 
estudo foram crescendo e mui-
tos departamentos começaram a 
gostar desse modelo. Alguns com 
potencial para a venda de serviços 
chegaram a ter até dez centros”. 

Durante todo esse período, 
a Reitoria da Unifesp defendeu 
e implementou abertamente o 
modelo de captação de recursos 
junto à iniciativa privada através 
de convênios, venda de serviços, 
cursos de especialização pagos, 
entre outras atividades. A SPDM, 
assim como os centros de estudo, 
passou a assumir papel de funda-
ção, embora juridicamente não se 
configure como tal.

Em 2002, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) fez uma audito-
ria na Unifesp, da qual resultou 
um termo legal explicitando a 
proliferação dos centros de estu-
do e apontando a ilegalidade des-
ses órgãos. Segundo o advogado 
e assessor jurídico da Adunifesp, 
Aparecido Inácio, “esses cen-

tros de estudo se apropriavam da 
marca Unifesp, do know-how dos 
professores, da estrutura física, 
dos funcionários, e sequer repas-
savam recursos para a instituição. 
Daí começaram as cobranças da 
comunidade”. 

Diante da situação, a Reitoria 
cobrou que os centros de estu-
do se adequassem à legislação. A 
saída seria a criação de uma fun-
dação de apoio. Em 2004, por ini-
ciativa do Conselho Universitário 
(Consu) e de 36 centros de estudo, 
foi criada a Fundação de Apoio 
à Unifesp (FAp-Unifesp). Ave-
lino Caetano, representante do 
Diretório Central dos Estudantes 
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(DCE), explica que quase todos 
os membros do Consu votaram a 
favor da criação da FAp, com a 
condição, acatada pelo colegiado, 
de que a fundação fosse única. 
Os estudantes votaram contra a 
proposta: “Nós defendemos que 
o ideal era repensar a questão dos 
centros de estudo e não centrali-
zá-los. Fomos voto vencido, a FAp 
passou, e o acordo de que não 
haveria outras fundações não foi 
cumprido”, relembra.

O professor Durval Borges, 
diretor-executivo da FAp, explica 
que o processo foi fruto da neces-
sidade de adequar os centros de 
estudo da Unifesp às exigências 
legais. “O ciclo legal de criação 
obedece à legislação das funda-
ções. A FAp foi reconhecida pelo 
Consu da Unifesp como órgão 
suplementar de apoio e está cre-
denciada nos ministérios da Edu-
cação e da Ciência e Tecnologia. 
Além disso, é controlada pelo 
Ministério Público”, diz.

Hoje mais duas fundações já 
são reconhecidas pelo Consu da 
Unifesp, mas ainda sem registro 
no Ministério da Educação: a Fun-
dação Oswaldo Ramos e a Fun-
dação Instituto Diagnóstico por 
Imagem (Fidi). Além disso, após 
o processo de criação da FAp, 
alguns centros de estudo continu-
aram existindo, mesmo não sendo 
reconhecidos como órgãos suple-
mentares pela universidade.

Em 2005, a Adunifesp entrou 
com uma representação denun-
ciando a ilegalidade da FAp 
ao Ministério Público Federal 
(MPF). O documento aponta 
principalmente duas questões: 

Em 2002, o TCU fez uma auditoria 

na Unifesp, que apontou a ilegalidade 

dos “centros de estudo” que ali 

proliferavam. Em 2004, por iniciativa 

do Conselho Universitário e de 36 dos 

“centros”, foi criada a Fundação de 

Apoio à Unifesp (FAp-Unifesp)

Daniel Garcia

Hospital São Paulo: ligado à Unifesp, mas privado
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primeiro, a criação da fundação 
em reunião do Consu, que, con-
forme o Artigo 6º do Estatuto da 
Unifesp, não tem como atribui-
ção deliberar sobre a criação de 
organismos de caráter privado; 
segundo, o fato de o estatuto da 
fundação reservar cargos de dire-
ção a membros da administração 
da Unifesp, caracterizando acú-
mulo indevido de funções e con-
flito de interesses.

A direção da FAp argumenta 
que foram os 36 centros de estudo 
que criaram a fundação. “O Consu 
não criou a FAp”, alega o pro-
fessor Durval Borges. “O Consu 
entrou em alguns momentos, 
quando votou o estatu-
to e decidiu que a Uni-
fesp estava de acordo 
em ser apoiada pela 
FAp”,  completa. 
Ele nega que exista 
exercício paralelo 
de cargos, apesar 
das evidências em 
contrário: “Diri-
gentes da Unifesp, 
incluindo o Reitor, 
participam do Conselho 
Curador que determina as 
diretrizes da FAp. É uma garantia 
de que a fundação vai existir para 
apoiar a universidade”.

A professora Soraya contesta 
tais argumentos. “Não é função do 
Consu debater a criação de fun-
dações privadas ou aprovar seus 
estatutos. Além disso, a partici-
pação de membros do Consu no 
Conselho Curador da FAp carac-
teriza acúmulo indevido de fun-
ções e conflito de interesses, já 
que segundo o próprio estatuto, o 

Conselho Curador compõe a admi-
nistração superior da fundação e 
elege a diretoria executiva”, consi-
dera. “Nosso medo é que ao invés 
de a Unifesp dar as diretrizes da 
FAp, o inverso aconteça”, afirma. 

Atualmente, a FAp gerencia 
98 cursos de especialização pagos, 
além de 40 convênios de pesqui-
sa com a iniciativa privada, entre 
outras atividades. Segundo Aveli-
no Caetano, “os cursos pagos e as 
pesquisas com a iniciativa priva-
da são muito mais atrativos” para 

alguns professores. “Uma parte 
dos docentes se concentra nessas 
atividades e deixa de lado a gra-
duação”, acrescenta o estudante. 
“O número de alunos matriculados 
nos cursos de especialização já é 
maior do que a soma dos graduan-
dos e pós-graduandos da Unifesp”, 
informa Soraya.

Borges, no entanto, acredita 
que a fundação é uma necessida-
de e que vem cumprindo o obje-

tivo de apoiar a Uni-
fesp. “Os recursos 

que arrecada-
mos são usados 
integralmente 
em benefício do 
ensino e da pes-

quisa da Unifesp 
ou no HSP, que é o 

hospital-escola”, susten-
ta. O advogado Aparecido 

Inácio discorda: “A Unifesp 
está transferindo à FAp funções 
institucionais, como ensino e 
pesquisa”.

Enquanto a FAp atua como 
fundação nas áreas de ensino e 
pesquisa da Unifesp, a SPDM 
exerce atividades na área de 
assistência hospitalar. A partir de 
1998, a SPDM começou a ampliar 
sua atuação em hospitais públicos 
do Estado de São Paulo, através 
da Lei das Organizações Sociais 
de Saúde (OS’s). Atualmente a 
SPDM administra, além do HSP, 
outras sete unidades de saúde, 

A FAp gerencia 98 cursos pagos 

e 40 convênios de pesquisa com a 

iniciativa privada. O número de 

alunos matriculados nos cursos de 

especialização já é maior do que a soma 

dos graduandos e pós-graduandos

Avelino Caetano, do DCE

Daniel Garcia
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sendo quatro hospitais via Lei 
das OS’s.

Nacime Mansur, dire-
tor superintendente da 
SPDM, conta que a 
Unifesp/SPDM foi 
conv idada  pe lo 
Governo a admi-
nistrar os hospi-
tais. “Isso permi-
tiu que nós saís-
semos da Vila Cle-
mentina (bairro da 
Unifesp e do HSP), 
de uma visão elitista, e 
fôssemos fazer assistência na 
periferia”, conclui.

Inácio, porém, considera que 
os contratos de gestão que envol-
vem Unifesp, SPDM e Gover-
no do Estado são uma fraude 
jurídica. “A SPDM não pode se 

qualificar como OS por conta de 
sua dívida com o poder públi-
co. Então a Unifesp está fazen-
do contratos de concessão com 
hospitais, e a SPDM está entran-

do como inter-
v e n i e n t e .  S e 
formos hoje ao 

hospital que a asso-
ciação administra em 

Mogi das Cruzes, não 
encontraremos Unifesp em 

lugar nenhum, só SPDM. Só 
que perante o Tribunal de Contas 
e a Secretaria da Saúde aparece 
Unifesp”, afirma. 

“As dívidas da SPDM incluem 
mais de 2 mil títulos contestados 
na praça, mais de R$ 40 milhões 
de dívidas com fornecedores, e 
uma dívida enorme com o INSS 

Duas ações diretas de 

inconstitucionalidade contra  

a lei das OS’s aguardam  

julgamento no Supremo desde 1998.  

Os críticos consideram que elas  

ferem os princípios do SUS

Stela M
urgel/U

nifesp

Daniel Garcia

Professor Durval Borges, da FAp



2�

Abril 2007 Revista Adusp

e com o FGTS”, revela Inácio. O 
superintendente da SPDM tenta 
minimizar o problema: “As dívidas 
foram equacionadas, estão sendo 
pagas e são restritas ao HSP e ao 
Hospital Vila Maria”, este último 
o outro hospital-escola da Uni-
fesp. Mas, contesta o advogado, 
“o fato de as dívidas terem sido 
renegociadas não acaba com o 
problema”, uma vez que a SPDM 
“continua altamente endividada”.

Ainda segundo Inácio, a Uni-
fesp corre riscos nessa relação 
com uma entidade privada: “O 
Artigo 37, parágrafo 6º, da Cons-
tituição Federal afirma que pes-
soas jurídicas de direito público 
e de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responde-
rão pelos danos que seus agen-
tes causarem a terceiros, ou seja, 
a Unifesp teria que responder 
por qualquer dívida contraída 
ou dano causado às unidades de 
saúde administradas pela SPDM”. 
As entidades representativas das 
categorias da Unifesp suspeitam 
que a SPDM estaria utilizando o 
dinheiro dos convênios via OS’s 
para sanar suas dívidas. Mansur, 
no entanto, nega qualquer uso 
desses recursos para tal finali-
dade: “A SPDM tem uma figu-
ra jurídica e uma conta bancária 
para cada hospital. Não podemos 
misturar recursos”, garante. 

Criadas no contexto da refor-
ma do Estado do governo FHC, 
as OS’s foram uma resposta à 
crise da administração pública 
direta na área da saúde. Lenir 
Santos, advogada e especialista 
em direito sanitário pela USP, 
acredita que a reforma do Estado 

nos anos 1990 “visou muito mais 
levar para o terceiro setor, sob 
regulação estatal, a realização 
de serviços públicos, ao invés de 
introduzir modernos processos 
de gestão no interior da adminis-
tração pública, eivada de proble-
mas já identificáveis”.

Mansur, contudo, é um defen-
sor da chamada parceria do Esta-
do com o terceiro setor. “Eu sou 
partidário de que o terceiro setor 
cresça e avance, é uma aliança 
estratégica entre o Estado e a 
sociedade. Mas é claro que é pre-
ciso ter controle e é por isso que o 
Estado tem que hipertrofiar a sua 
função reguladora”.  

A Associação Brasileira de 
Organizações Não Governamen-
tais (Abong) possui uma concep-
ção diferente sobre o papel do 
terceiro setor e a relação com as 
OS’s: “Somos organizações que 
formulam e assessoram a imple-
mentação de políticas públicas, 
mas não é nosso papel executá-
las. Queremos participar da ges-
tão, mas por meio do controle 
social. O modelo das OS’s, por-
tanto, não nos diz respeito. Ao 
contrário, colabora para a des-
politização e o esvaziamento das 
atribuições do Estado e isto se 
contrapõe aos nossos princípios”, 
declara o informativo da Abong 
de setembro de 2006.

O presidente da Adunifesp, 
Francisco Lacaz, aponta contra-
dições entre as OS’s e os princí-
pios do Sistema Único de Saúde 
(SUS): “O SUS prevê que a saúde 
pode ser exercida pelo Estado ou 
pela iniciativa privada de manei-
ra complementar. Porém o que 

ocorre no modelo das OS’s é que 
o âmago do SUS é terceirizado e 
o Estado abre mão de um papel 
constitucional”. Desde 1998, duas 
ações diretas de inconstitucio-
nalidade (Adins) contra a lei das 
OS’s aguardam julgamento no 
Supremo Tribunal Federal.

Mansur alega que não faz sen-
tido alegar inconstitucionalidade 

Prédio onde funciona a SPDM
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tanto tempo após a aprovação e 
consolidação da lei: “A maioria 
dessas pessoas nunca entrou 
numa OS, nunca analisou 
a fundo os seus resulta-
dos”. O superinten-
dente da SPDM não 
concorda que o 
modelo privatize a 
saúde pública. “Eu 

não me considero privado, não 
tenho lucro, me considero público 
não-estatal”, afirma. Para ele, o 
modelo está mudando a cara dos 
hospitais públicos: “As parcerias 
entre o Estado e as OS’s são regi-
das por contratos de gestão. É um 
negócio fantástico porque define 
o perfil assistencial, orienta metas, 
tudo através de um orçamento fixo. 
E o Estado fiscaliza o resultado. 
Funciona porque eu tenho liber-
dade de contratação e de gerencia-
mento. Se não cumprir as metas, o 
Estado pune retirando recursos”. 

Militante histórico do movi-
mento de saúde, Gilson Carvalho, 
médico de São José dos Campos, 
assume a defesa da inconstitu-
cionalidade dessas instituições: 
“Diretores de OS’s, seus padri-
nhos e alguns dirigentes uni-
versitários afirmam que as OS’s 
não privatizam o SUS. Chamam, 
eufemisticamente, esta relação 
de parceria, julgando assim ‘cris-
tianizar’ a pecha de privatização-

terceirização do público estatal 
na saúde”.

Caetano,  do DCE 
da Unifesp, critica o 

caráter mercadoló-
gico das OS’s. “O 

modelo é base-
ado em custos, 
economia, pro-
d u t i v i d a d e ,  e 

não na qualidade 
do atendimento. Dá 

um caráter de mercado 
muito grande à saúde, o 

que está na contra-mão dos 
princípios do SUS”, afirma. 

“O modelo das OS’s não tem 
mecanismos efetivos de contro-
le social e fere os princípios do 
SUS”, concorda Benedito de Oli-
veira, do Conselho Estadual de 
Saúde. Órgãos oficiais de controle 
social, os Conselhos Nacional e 
Estadual de Saúde, além de inú-
meros conselhos municipais, têm 
posição contrária às OS’s. As últi-
mas Conferências Nacionais de 
Saúde também aprovaram resolu-
ção contrária às OSs.

O último contrato de gestão 
da SPDM, celebrado em julho 
de 2006 com a Prefeitura de São 
José dos Campos, para adminis-
trar o hospital municipal, vem 
sendo contestado por organiza-
ções da sociedade civil e pelo MP, 
com repercussão na imprensa 
local. Segundo Gilson Carvalho, 
“todo o processo de contratação 
da SPDM pela Prefeitura foi feito 
às escondidas”, sem licitação. “O 
contrato de gestão só se publici-
zou mais de dez dias depois do 
‘estouro público’ e de intensa 
pressão social”. 

O último contrato de gestão da SPDM, 

celebrado em 2006 com a Prefeitura de 

São José dos Campos para administrar 

o hospital municipal, não teve licitação 

e vem sendo contestado

D
aniel G

arcia
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Mansur aponta o choque de 
interesses com os servidores muni-
cipais como a principal causa dos 
protestos. “Hoje a resistência está 
ligada à corporação e principal-
mente ao mundo sindical”, afir-
ma o superintendente da SPDM. 
“Nós entramos em São José e a 
situação era de muita dificuldade. 
Os gastos com hora-extra chega-
vam a 20% dos recursos. É óbvio 
que quando você entra há um cho-
que de culturas, você põe regras, 
mecanismos. E nós cortamos os 
privilégios. Compramos uma série 
de equipamentos, contratamos 500 
profissionais das diversas áreas. 
Para fazer isso nós tivemos que 
acabar com todas as horas 
extras”, conclui. 

Carvalho, contudo, 
critica a forma auto-
ritária como se deu 
a parceria. “Virou 
lugar-comum admi-
nistração municipal 
e SPDM defende-
rem publicamente 
a supremacia da 
eficiência em rela-
ção à legal idade, 
quando ambos os princí-
pios estão juntos na Constitui-
ção Federal e, sem legalidade, nem 
pensar em eficiência”, afirma.

A estreita relação da SPDM 
com a Unifesp preocupa as enti-
dades das categorias da univer-
sidade. Oficialmente, segundo 
o estatuto da SPDM, ela é uma 
“associação de direito privado, 
sem fins lucrativos, de nature-
za filantrópica, reconhecida de 
utilidade pública”. Estatutaria-
mente, o reitor da Unifesp é o 

presidente da SPDM e 
todos os professores titu-
lares da universidade são 
membros da congrega-
ção da associação. Man-
sur, como Borges, nega 
que haja conflito de inte-
resses. “Trata-se de um 
mecanismo de controle. 
Significa que a Unifesp 
está junto com a SPDM, 
e deve estar sempre, ela é 
um braço assistencial da 
Unifesp”, diz.

Para Carvalho, no entanto, a 
SPDM é uma instituição privada e 
toda a sua ligação com a  Unifesp é 
convenial. “O fato de que a SPDM 
tenha na sua direção professores 
da Unifesp foi uma opção de sua 
constituição. Não há entre elas 
nenhuma vinculação institucional 
derivada da lei”. 

As resoluções do 1º Congresso 
da Unifesp mostram que a disputa 

pelos rumos da universi-
dade deve se acirrar. 

As entidades apro-
varam posição 
contrária às fun-

dações, às OS’s e 
à oferta de cur-
sos pagos, e exi-

gem que a Unifesp 
se diferencie da FAp, 

SPDM e demais institui-
ções privadas. Além disso, 

deliberaram apoio ao movi-
mento de São José dos Campos 
contra a parceria entre a SPDM 
e o hospital municipal. O 1º Con-
gresso foi além das expectati-
vas, avalia o professor Francisco 
Lacaz. “Tiramos uma plataforma 
para o próximo período. Como 
teremos eleições para Reitor em 
2007, servirá também como docu-
mento a ser discutido com os can-
didatos. Foi uma proposta políti-
ca para que pudéssemos articular 
nossas reivindicações e nos orga-
nizar”, afirma.

Os estatutos de ambas as instituições 

vinculam seus cargos de direção  

aos da Unifesp, mas os dirigentes  

da FAp e da SPDM negam a existência 

de conflito de interesses: “Trata-se  

de um mecanismo de controle”,  

garante Nacime Mansur

Professora Soraya Smaili

Daniel Garcia




