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CAPÍTULO 2

Comentários sobre 
a Lei nº. 12.550/2011 
que dispõe sobre a 
criação da EBSERH

` Gilberto Tadeu Reis da Silva; 
` Rafael Barata Silva; 

` �adeu Borges Souza Santos

Neste capítulo, alinhamos as questões dos concursos da EBSERH re-
alizados com a Lei nº 12.550/2011. Orientamos que a leitura seja atenta, 
focada nos grifos em negrito e itálico que fi zemos, e, especialmente, su-
blinhados. Cada destaque feito está acompanhado da respectiva ques-
tão selecionada criteriosamente. Consideramos que deste modo, você 
poderá ajustar seu estudo ao tipo de pergunta realizado, pontos mais 
importantes da legislação, possíveis termos (“pegadinhas”) que podem 
levá-lo ao erro e a compreensão da lei (bem como seus pontos fortes a 
novas perguntas) exigida na seleção dos futuros colaboradores dos hos-
pitais em contrato com a EBSERH.

O objetivo do estudo da Lei nº 12.550/2011 (Lei da EBSERH) é faci-
litar o entendimento dos conceitos jurídicos descritos em suas normas, 
traduzindo-os em uma linguagem objetiva e acessível a todos as áreas 
do conhecimento, sobretudo para os profi ssionais da área de saúde.

Cumprido esse objetivo inicial, ao analisar questões já extraídas 
dessa legislação, observa-se que, em geral, abordam temas expressa-
mente contidos no texto da legislação, tentando confundir o candidato 
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(a) com a inserção ou exclusão de alguma palavra, ou misturando con-
ceitos legais.

Nesse sentido, o candidato (a) deve ler a legislação com bastante 
atenção e aproveitar os comentários para auxiliar na absorção dos textos 
legais. Sugere-se a leitura pormenorizada das normas por meio de grifos 
e anotações literais, inclusive do Estatuto Social da EBSERH (Lei nº 
7.661/11), bem como a resolução de questões de provas passadas, pois 
são fundamentais para o êxito na resolução de questões da legisla-
ção aplicada à EBSERH.

• Criação da EBSERH

A Lei 12.550/2011 (BRASIL, 2011) é documento um oficial, de ca-
ráter jurídico, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo, em 
criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH). E também acrescenta dispositivos ao Decreto-
-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal (que é pouco 
explorado nas provas realizadas até então), além de fornecer outras 
providências.

A redação abaixo é o próprio documento oficial, no qual tecemos 
nossos destaques.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipes-
soal, na forma definida no inciso II do art. 5º do Decreto-Lei no 200, de 25 
de fevereiro de 1967, e no art. 5º do Decreto-Lei no 900, de 29 de setembro 
de 1969, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio 
próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração 
indeterminado.

§ 1º A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unida-
des da Federação.

§ 2º Fica a EBSERH autorizada a criar subsidiárias para o desen-
volvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas 
características estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a essas sub-
sidiárias o disposto nos arts. 2º a 8º, no caput e nos §§ 1º, 4º e 5º do art. 
9º e, ainda, nos arts. 10 a 15 desta Lei.
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 ` QUESTÃO DE PROVA 

(UFTM – 2013 – IADES) A Lei Federal no 12.550/2011 dispõe que, quanto 
à sua natureza jurídica, a EBSERH é um (a):

(A) autarquia, com personalidade jurídica de direito público.

(B) sociedade de economia mista unipessoal, com personalidade jurí-
dica de direito privado.

(C) empresa pública, com personalidade jurídica de direito público.

(D) órgão público vinculado ao Ministério da Educação.

(E) empresa pública, sujeita ao regime jurídico próprio das empre-
sas privadas.

Extrai-se da leitura deste artigo 1º que a Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (EBSERH) teve sua criação autorizada (perceba que a lei 
não cria a EBSERH e sim autoriza o executivo a criá-la) pelo Poder Executi-
vo, a qual deve surgir sob a forma de “empresa pública unipessoal”, com 
personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vincula-
da ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado.

�Dica do autor: A EBSERH não é vinculada ao Ministério da Saúde.

Mas, o que vem a ser empresa pública unipessoal? O entendi-
mento deste conceito é fundamental para o estudo desta legislação. Em 
primeiro lugar, deve-se saber que a empresa pública é uma das Entida-
des que compõem a Administração Pública.

A Administração pública admite mais de um sentido, no entanto, 
em geral, é o instrumento de que se vale o Estado para realizar ativida-
des administrativas. Ou seja, diante das inúmeras tarefas que devem ser 
desempenhadas pelo Estado em favor de si e da população (administra-
dos), foi preciso a sua organização para a melhor eficiência na execução 
das atividades. Para tanto, chega-se ao conceito de “Organização Admi-
nistrativa”.

Organização Administrativa é a forma pela qual o Estado se valeu 
para exercer as funções de cunho administrativo, atuando por meio de 
órgãos, agentes e pessoas jurídicas, todos voltados para o atingimento 
de finalidades públicas, direta ou indiretamente.

Com efeito, a organização administrativa, ou seja, o meio de que se 
vale o Estado para a execução de suas tarefas, foi dividido em:
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• Centralizada

A organização centralizada é quando o Estado executa suas tarefas 
de forma direta, por meios de seus órgãos e agentes públicos. É o caso 
dos Ministérios do Palácio do Planalto e seus respectivos Servidores, to-
dos subordinados diretamente à União Federal, daí que se chama “centra-
lizada”. É a Administração Pública Direta.

• Descentralizada

A organização descentralizada ocorre quando o Estado executa as ta-
refas administrativas de forma indireta, ou seja, transfere a execução dessas 
tarefas para outras entidades, descentralizando em favor de outras pesso-
as jurídicas criadas diretamente pelo Estado ou autorizada por ele a sua 
criação. É a Administração Pública Indireta. É o caso das autarquias (INSS, 
UFBa), Fundações Públicas (FUNAI, IBGE), Empresas Públicas (CEF, EBSERH), 
e Sociedades de Economia Mista (Banco do Brasil, Petrobrás).Todas estas 
entidades são pessoas jurídicas próprias diferentes do Estado,somente se 
vinculando a ele de forma indireta, descentralizada, já que criadas para 
executar tarefas de interesse público, a exemplo de educação, saúde, se-
guridade social, dentre outros. A descentralização foi uma forma utilizada 
para o Estado diminuir suas atribuições diretas, constituindo outras pesso-
as jurídicas autônomas, mas que lhes devem satisfação. Logo, embora es-
sas Entidades possuam personalidade jurídica própria, ou seja, respondem 
pelos seus próprios atos perante a sociedade, cabe ao Estado fiscalizar o 
cumprimento por parte delas com relação aos objetivos previstos na lei.

Como dito, o Estado somente pode realizar a descentralização ad-
ministrativa através de lei, seja criando a Entidade, seja autorizando que 
seja criada.

No caso da EBSERH, por se tratar de empresa pública, é inte-
grante da Administração Pública Indireta. Suas características, portanto, 
podem ser apreendidas a partir das noções do que vem a ser empresa 
pública.

Empresas Públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integran-
tes da Administração Pública Indireta, criadas por autorização prevista em 
lei, para exercer tarefas de caráter econômico (Caixa Econômica Federal) 
ou a prestação de serviços públicos (Correios, EBSERH). Sua função, como 
já dito, é diminuir as atribuições diretas do Estado, permitindo que o 
serviço público seja prestado por outras pessoas jurídicas próprias, as 
quais devem responder pelos seus próprios atos.
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Frise-se que os parágrafos primeiro e segundo deste artigo refor-
çam a descentralização da EBSERH na medida em que, embora tenha 
sede e foro em Brasília, poderá manter escritórios, representações, de-
pendências e filiais em outras unidades da Federação, bem como criar 
subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu ob-
jeto social.

Feitas essas considerações, observa-se neste artigo primeiro, que o 
Poder Executivo autorizou a criação de Empresa Pública, denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, com personalida-
de jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministé-
rio da Educação, ou seja, a EBSERH possui personalidade jurídica própria, 
respondendo pelos seus próprios atos perante a sociedade, bem como 
devendo cumprir os objetivos traçados nesta lei, pela União Federal, 
através do Ministério da Educação. Logo, caso não execute as tarefas 
que lhes foram delegadas pela União de forma correta, o Ministério 
da Educação pode lhe impor medidas por exercer o que se chama de 
“supervisão ministerial”.

Com isso, a União criou a EBSERH, com a finalidade de delegar a 
prestação de serviço público, responsabilizando-se pela destinação de 
recursos e fiscalização das atividades através do Ministério da Educação.

Art. 2º A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a proprie-
dade da União.
Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com 
recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem 
como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis 
de avaliação em dinheiro.

Por se tratar de empresa pública, a EBSERH funcionará através de re-
cursos exclusivamente públicos, conforme artigo 2º desta Lei, mediante 
dotação orçamentária da União, a qual destinou verba para contratação 
de pessoas, compra de espaço físico, entre outros. Logo, não se permite 
ingerência de pessoas jurídicas privadas no capital social da EBSERH.

O artigo 2º é expresso ao prevê que a EBSERH terá seu capital social 
integralmente sob a propriedade da União, realizado com recursos oriun-
dos de dotações previstas no orçamento da União, bem como pela incor-
poração de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.
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Por isso é uma empresa pública unipessoal (artigo 1º), na medida 
em que somente possui recursos públicos destinados pela União, a qual 
é proprietária do capital social.

Art. 3º A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos 
de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e 
terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas 
federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no 
campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constitui-
ção Federal, a autonomia universitária.

§ 1º As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que tra-
ta o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS.
§ 2º No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a 
EBSERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de 
responsabilidade do Ministério da Saúde.

§ 3º É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas com o atendi-
mento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de 
assistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 da Lei no 9.656, 
de 3 de junho de 1998, observados os valores de referência estabelecidos 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

 ` QUESTÃO DE PROVA 

(UFTM – 2013 – IADES) Assinale a alternativa que contempla todos os 
serviços a serem prestados, de forma gratuita a comunidade, pela EBSERH, 
listados na lei que autorizou sua criação.

(A) Assistência médico-hospitalar e ambulatorial.

(B) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio terapêutico.

(C) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico.

(D) Assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diag-
nóstico e terapêutico.

(E) Assistência médico-ambulatorial e de apoio diagnóstico e tera-
pêutico.

A EBSERH é uma empresa cuja criação foi autorizada pela União 
Federal, com o objetivo de prestar serviços gratuitos de assistência mé-
dico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à co-
munidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de 
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ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à 
pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pes-
soas no campo da saúde pública, conforme determina o artigo 3 desta 
Lei. Logo, não só servirá para prestar serviços de saúde, como também 
dar apoio às Universidades no ensino, pesquisa e extensão, na forma-
ção dos profissionais. Por isso, a relação com o Ministério da Educação.  
O apoio demonstra que deve ser mantida a autonomia universitária.

�Dica do autor: a autonomia universitária é legalmente destacada como 
mantida. Merece sua atenção, pois é ponto forte de críticas jurídicas e sin-
dicais.

Com relação às atividades de assistência à saúde, o Governo deter-
minou que serão prestadas no âmbito do SUS, observando as orienta-
ções da Política Nacional de Saúde sob responsabilidade do Minis-
tério da Saúde.

�Dica do autor: A EBSERH presta serviço no SUS, seguindo orientações da 
política do Ministério da Saúde, no entanto, sua subordinação é ao Minis-
tério da Educação (questão frequente de prova).

Caso haja o atendimento de consumidores e dependentes através 
de planos privados de saúde, a EBSERH deve ser ressarcida, observando 
os valores estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Vamos ao exemplo: A EBSERH presta serviços gratuitos pelo SUS, 
mas caso o paciente atendido numa instituição pública seja pos-
suidor de plano privado de saúde suplementar(medicina de grupo, 
seguro saúde e etc.), a EBSERH deve receber valores pelos serviços 
prestados nos termos da legislação e tabelas vigentes!

Art. 4º Compete à EBSERH:

I – administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comu-
nidade, no âmbito do SUS;

Essa competência expressa o processo de atuação que a EBSERH 
terá ao lado do SUS, auxiliando na prestação dos serviços de saúde. 
Logo, deve não só administrar as unidades hospitalares, como prestar os 
serviços de assistência médico, hospitalar e ambulatorial à comunidade.
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II – prestar às instituições federais de ensino superior e a outras insti-
tuições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, 
ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde 
pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social;

Perceba neste parágrafo, que a EBSERH não presta somente serviços 
de assistência ao paciente, como também prevê a contribuição em ou-
tras atividades, vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão.

III –  apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições 
federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vin-
culação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua 
atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementa-
ção das residências médica, multiprofissional e em área profissional da 
saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS;
IV – prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas 
básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras 
instituições congêneres;
V – prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais univer-
sitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação 
de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qua-
litativos para o estabelecimento de metas; e

�Dica do autor: perceba que pode haver contratualização com hospi-
tais com outra natureza de cadastro, além dos universitários e fede-
rais.

VI – exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do 
seu estatuto social.

 ` QUESTÃO DE PROVA 

(HUB – 2013 – IBFC) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, analise os itens abaixo, acerca das competências da EBSERH, e, 
a seguir, assinale a alternativa correta:

I.  Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de 
assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS.
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II.  Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras ins-
tituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no 
campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas 
em seu estatuto social.

III.  Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições 
federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, 
cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros 
aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médicas, multiprofis-
sional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regi-
ões estratégicas para o SUS.

(A) Apenas III é correto.

(B) Apenas I e III são corretos

(C) Apenas II é correto.

(D I, II e III são corretos.

Estas competências descritas nos incisos I, II e III são destinadas a outra 
vertente da EBSERH, que ao lado da saúde, deve atuar, também, na forma-
ção dos profissionais de saúde, com função de apoiar o ensino, pesquisa e 
extensão, mantendo-se, porém, a autonomia da Universidade.

A EBSERH, ao prestar serviços de saúde nos hospitais públicos, jun-
tamente com o SUS, pode prestar apoio à gestão, mantendo-se a auto-
nomia das gestões hospitalares já vigentes, auxiliando nesta atividade.

Esta competência está descrita em todas as entidades da Admi-
nistração Indireta, tendo em vista que o importante é que as atividades 
sejam voltadas para o atendimento da finalidade contida no artigo 3º.

Art. 5º É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH pela ad-
ministração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

As Instituições Públicas estão dispensadas de licitar para contratar a 
empresa pública (EBSERH), mas isso não significa que a EBSERH está dis-
pensada de licitar para aquisição de material e formulação de contratos 
de seu interesse. Preste atenção! Exemplo: O hospital universitário que 
quiser contratar a EBSERH não precisa licitar para tal. Porém, a EBSERH 
não está dispensada de licitação sempre! Caso a EBSERH precise realizar 
uma compra, por exemplo, procederse-á processo licitatório normal (pe-
gadinha de prova!).


