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LEGISLAÇÃO APLICADA À 
EBSERH

LEI FEDERAL Nº 12.550, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2011

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES (EBSERH)

O foco de nossos estudos, neste material, está na 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. 
(doravante denominada apenas EBSERH). A legislação 
que regulamenta o funcionamento dessa importantís-
sima entidade é bastante esparsa; assim, é impres-
cindível o candidato ter um conhecimento bastante 
amplo sobre as principais leis que disciplinam a atua-
ção da EBSERH. 

Vamos, primeiro, analisar a Lei Federal nº 12.550, 
de 15 de dezembro de 2011. Essa é a legislação fede-
ral que autoriza o Poder Executivo da União à criação 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

DA EBSERH: DEFINIÇÃO E FINALIDADE

Convém fazer uma pequena introdução sobre a 
referida entidade, buscando responder às questões: o 
que é e para que serve a EBSERH?

A Lei autorizadora parece responder a essas per-
guntas iniciais. De início, temos o art. 1º, que dispõe 
sobre a natureza da EBSERH. Observe o texto legal 
com atenção, sobretudo o caput:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 
empresa pública unipessoal, 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 patri-
mônio próprio, vinculada ao Ministério da Educa-
ção, 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 unidades da Federação.
§ 2º Fica a EBSERH autorizada a criar subsidiárias 
para o desenvolvimento de atividades inerentes ao 
seu objeto social, com as mesmas características 
estabelecidas no caput deste artigo, aplicando-se a 
essas subsidiárias 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.

Pela leitura do art. 1º, da referida Lei, podemos já 
deduzir a natureza jurídica da EBSERH. Por isso, guar-
de bem esta informação: a EBSERH é uma empresa 
pública, vinculada ao Ministério da Educação.

Quando dizemos que a EBSERH é uma empresa 
pública, é importante o candidato ter em mente alguns 
pontos característicos próprios de toda empresa 
pública. Esses pontos característicos são os seguintes:

 z Toda empresa pública integra a Administração 
Pública Indireta, assim como as autarquias, as 
fundações, as agências reguladoras, as sociedades 
de economia mista, entre outras. A EBSERH, assim, 
é uma entidade que faz parte do Estado, exercendo 
um papel importante sobretudo na área da saúde;

 z Toda empresa pública possui personalidade jurídi-
ca de direito privado. Significa que ela tende a se 
submeter a regras jurídicas mais características do 
direito privado, principalmente no que diz respeito 
à contratação de seus funcionários (ou empregados). 
Além disso, por ser uma pessoa jurídica de direi-
to privado, é permitido à EBSERH almejar o lucro, 
como se fosse uma empresa da esfera privada;

 z Toda empresa pública tem seu patrimônio com-
posto por capital totalmente público. Isso significa 
que o patrimônio da empresa pública advém 100% 
do próprio Estado. Difere-se, assim, da sociedade de 
economia mista, uma outra empresa do Estado, mas 
que admite a presença de capital privado em seu 
patrimônio, devendo, entretanto, a maior parte ser 
proveniente dos cofres públicos. Assim, a EBSERH 
é financiada na sua totalidade pela própria União. 
Entretanto, atente-se ao seguinte: estamos falando 
apenas do capital social que constitui o patrimônio 
inicial da EBSERH. Nada impede, por exemplo, que 
a EBSERH receba doações em dinheiro de pessoas 
físicas ou jurídicas da iniciativa privada, conforme 
veremos mais adiante. Sobre o tema do patrimônio 
da EBSERH, dispõe o art. 2º que:

Art. 2º A EBSERH terá seu capital social integral-
mente sob a propriedade 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.

 z Toda empresa pública contrata empregados sob 
o regime celetista, de origem contratual. Essa é 
a figura dos empregados públicos e, mesmo que 
ainda necessitem de prévia aprovação em con-
curso público, essas pessoas não ocupam cargos 
públicos e, sim, empregos públicos. Veremos mais 
sobre esse tema quando analisarmos o Estatuto e o 
Regimento Interno da EBSERH;

 z Toda empresa pública está vinculada a um ente 
da Administração Central que a criou, poden-
do sofrer controle. No caso da EBSERH, ela pode 
sofrer controle pelo Ministério da Educação (MEC).

Importante!
Cuidado para não cair em pegadinha: a Lei Fede-
ral nº 12.550, de 2011, não criou a EBSERH. 
Quem criou a referida Empresa foi o Poder Exe-
cutivo Federal. Isso porque, segundo o próprio 
regime jurídico das empresas públicas, tais enti-
dades não são criadas por Lei. O que ela neces-
sita, sim, é de uma Lei que autorize a sua criação 
pela entidade governamental. Assim, é melhor 
afirmar que a referida Lei Federal nº 12.550, de 
2011, autorizou a criação da EBSERH.
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Em relação as suas atividades, a EBSERH, como 
o seu próprio nome aduz, realiza atividades ligadas 
à área da saúde. A promoção da saúde não é apenas 
uma garantia fundamental, mas também um dever 
institucional do Estado brasileiro.

Aprofundando-se um pouco mais ao tema, o art. 
3º dispõe sobre as finalidades da EBSERH. Observe o 
texto legal:

Art. 3º A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços gratuitos de assistência médico-hospi-
talar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e tera-
pêutico à comunidade, assim como a prestação às 
instituições públicas federais de ensino ou institui-
ções 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 Constituição 
Federal, a autonomia universitária.
§ 1º As atividades de prestação de serviços de assis-
tência à saúde de que trata o caput estarão inseri-
das 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 orien-
tações da Política Nacional de Saúde, de responsa-
bilidade do Ministério da Saúde.
§ 3º É assegurado à EBSERH o ressarcimento das 
despesas com o atendimento de consumidores e res-
pectivos dependentes de planos privados de assis-
tência 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.

Dessa forma, podemos concluir que a finalidade 
da EBSERH é dividida em duas vertentes. Primeira-
mente, cumpre à EBSERH a prestação de serviços 
gratuitos de natureza hospitalar. A EBSERH é, inclu-
sive, a maior rede de hospitais públicos no Brasil, sen-
do composta por mais de 50 Hospitais Universitários 
Federais, com vinculação a 35 Universidades Federais. 
É importante ressaltar que a prestação desses serviços 
de saúde e assistência é feita integralmente pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Por outro lado, é também finalidade da EBSERH a 
prestação de serviços de ensino promovendo maior 
capacitação dos profissionais de saúde. Cumpre a 
essa grande rede de ensino a promoção, por exemplo, 
de atividades educacionais para a rede de serviços do 
SUS, com o escopo de qualificar os recursos humanos 
que atuam nesse grande e complexo Sistema.

DAS COMPETÊNCIAS DA EBSERH

A matéria referente às competências da EBSERH 
encontra-se disposta em diversas legislações. No caso 
da referida Lei Federal nº 12.550, de 2011, ela apre-
senta um rol de competências bem pequeno e mais 
simples, previsto em seu art. 4º. Primeiro, leia atenta-
mente o dispositivo legal:

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 comunidade, no âmbito do SUS;
II - prestar às instituições federais de ensino supe-
rior e a outras instituições 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 pes-
quisa de instituições federais de ensino superior 
e de outras instituições congêneres, cuja vincula-
ção com o campo da saúde pública ou com outros 
aspectos da sua atividade torne necessária essa 
cooperação, em especial na implementação 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 conhe-
cimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas 
nos hospitais universitários federais e a outras ins-
tituições congêneres;
V - prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 
hospitais universitários e federais e a outras institui-
ções congêneres, com implementação de sistema de 
gestão único com geração de indicadores quantitati-
vos e qualitativos para o estabelecimento de metas; e
VI - exercer outras atividades inerentes às suas 
finalidades, nos termos do seu estatuto social.

O inciso I está relacionado a primeira finalidade da 
EBSERH, que diz respeito justamente à prestação dos 
serviços hospitalares e de assistência social, mediante 
o Sistema Único de Saúde. A ampliação da prestação 
de serviços hospitalares tornou-se algo essencial para 
cobrir, com maior abrangência, algumas regiões do 
Brasil que, devido a sua localização menos favorecida, 
ainda careciam de serviços hospitalares e de saúde 
essenciais. Houve um claro movimento de ampliação 
da oferta de serviços à sociedade, preenchendo essas 
“áreas vazias” e ampliando sua inserção no SUS com 
a cobertura de demandas sensíveis aos gestores dos 
hospitais locais.

O inciso V apresenta outra tarefa importante, liga-
da a essa primeira finalidade: cumpre à EBSERH o 
exercício da gestão dos hospitais federais. Não bas-
ta apenas promover a cobertura e o atendimento na 
área da saúde, a EBSERH deve também gerir os hos-
pitais, que se submetem a um sistema de gestão úni-
co, promovendo maior controle da qualidade desses 
serviços. Gerir significa, de modo geral, implementar 
melhorias, apresentar metas, inserir um sistema de 
planejamento, execução e avaliação de resultados, 
identificar problemas dentro do Sistema de forma a 
erradicá-los e, assim, melhorar a qualidade do servi-
ço, entre outras atividades.

Já os incisos II, III e IV dizem respeito à segunda 
finalidade, referente ao ensino e à qualificação dos 
profissionais da área da saúde. Observe que a ativida-
de educacional prestada pela EBSERH não envolve ape-
nas o ensino e a residência em universidades federais, 
mas também atividades de apoio, como o incentivo à 
pesquisa científica e a realização de planos de ensino.

Dica
Considerando a grande importância da promoção 
da saúde, as atividades de contratação com a 
EBSERH podem ser realizadas com a dispensa de 
licitação. É isso que dispõe o art. 5º: “É dispensa-
da a licitação para a contratação da EBSERH pela 
administração pública para realizar atividades 
relacionadas ao seu objeto social”.
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DOS RECURSOS DA EBSERH

Os recursos da EBSERH constituem uma matéria 
que costuma cair com bastante frequência em ques-
tões de prova. O art. 8º procura aprofundar um pouco 
mais o tema, destacando como a EBSERH pode rece-
ber recursos financeiros das outras pessoas jurídicas 
governamentais. Vejamos o texto legal:

Art. 8º Constituem recursos da EBSERH:
I - recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União;
II - as receitas decorrentes:
a) da prestação de serviços compreendidos em seu 
objeto;
b) da alienação de bens e direitos;
c) das aplicações financeiras que realizar;
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, 
foros, dividendos e bonificações; e
e) dos acordos e convênios que realizar com entida-
des nacionais e internacionais;
III - doações, legados, subvenções e outros recur-
sos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou privado; e
IV - rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. O lucro líquido da EBSERH será 
reinvestido para atendimento do objeto social da 
empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da 
reserva legal e da reserva para contingência.

Atente-se ao texto do inciso III do referido arti-
go: a EBSERH pode receber, tanto de pessoas físicas 
quanto de pessoas jurídicas de direito privado, valo-
res provenientes de doações para a sua receita. Isso 
não significa que a EBSERH tem patrimônio oriundo 
da esfera privada, pois esses valores apenas constitui-
rão os recursos voltados para as suas receitas e des-
pesas anuais. Essas doações e esses valores advindos 
da esfera privada, portanto, não fazem parte do seu 
capital social: este advém, na sua totalidade, da União, 
como prescreve o art. 2º. 

Entretanto, as receitas da EBSERH advêm não ape-
nas dessas doações. Podem constituir a receita da 
EBSERH, também, a prestação de serviços relacionados 
com o seu objeto social (serviços hospitalares); a locação 
e alienação de seus bens e direitos reais sobre determi-
nados bens imóveis; os acordos e convênios realizados 
com os demais entes federativos do Estado brasileiro e 
também as aplicações financeiras que realizar.

DO REGIME DO PESSOAL DA EBSERH

A última matéria relevante tratada pela Lei nº 
12.550, de 2011, diz respeito ao regime de seu pessoal. 
Como vimos, a EBSERH é uma empresa pública, o que 
significa que ela não possui servidores, mas empre-
gados públicos. Complementando esse entendimento, 
temos o texto do art. 10:

Art. 10 O regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e legislação complementar, condicionada a con-
tratação à prévia aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo único. Os editais de concursos públi-
cos para o preenchimento de emprego no âmbito 
da EBSERH poderão estabelecer, como título, o 

cômputo do tempo de exercício em atividades cor-
relatas às atribuições do respectivo emprego.

Uma vez que a EBSERH é uma empresa pública 
(sendo, portanto, uma pessoa jurídica de direito pri-
vado), o seu pessoal é regido sob o regime celetista, 
isto é, ele deve seguir as regras da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

Contudo, para ocupar esse emprego público, é 
necessário o candidato ser, antes, aprovado em exa-
me de concurso público. A própria EBSERH é com-
petente para determinar como é feito todo o processo 
referente ao concurso público.

A principal consequência dessa afirmação diz res-
peito à estabilidade, ou melhor, à ausência dela: os 
funcionários das unidades hospitalares da EBSERH, 
por serem empregados (e não servidores públicos), 
não têm direito à estabilidade. Na prática, isso signi-
fica que a demissão do empregado da EBSERH é mais 
comum do que a demissão de um servidor ocupante 
de cargo público.

Ainda assim, a demissão do empregado público 
deve ser determinada sempre por um ato devidamen-
te fundamentado, em respeito ao princípio da moti-
vação dos atos administrativos. O Diretor da EBSERH 
não pode demitir um médico ou uma enfermeira com 
a mesma facilidade que um diretor de uma empresa 
privada demite seu empregado, de fato.

Porém, essa não é a única forma de contratação de 
pessoal admitida em lei: os arts. 11 e 12 preveem, como 
uma medida excepcional, a contratação temporária de 
funcionários para atender a uma necessidade esporádi-
ca e não permanente. Observe o texto dos referidos arti-
gos, que tratam dos trabalhadores temporários:

Art. 11 Fica a EBSERH, para fins de sua implan-
tação, autorizada a contratar, mediante processo 
seletivo simplificado, pessoal técnico e administra-
tivo por tempo determinado.
§ 1º Os contratos temporários de emprego de que 
trata o caput somente poderão ser celebrados 
durante os 2 (dois) anos subsequentes à constituição 
da EBSERH e, quando destinados ao cumprimento 
de contrato celebrado nos termos do art. 6º, nos pri-
meiros 180 (cento e oitenta) dias de vigência dele.
§ 2º Os contratos temporários de emprego de que 
trata o caput poderão ser prorrogados uma única 
vez, desde que a soma dos 2 (dois) períodos não 
ultrapasse 5 (cinco) anos.
Art. 12 A EBSERH poderá celebrar contratos tem-
porários de emprego com base nas alíneas a e b do 
§ 2º do art. 443 da Consolidação das Leis do Traba-
lho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, mediante processo seletivo sim-
plificado, observado o prazo máximo de duração 
estabelecido no seu art. 445.

É importante salientar que a contratação tempo-
rária deve ser utilizada apenas para atender a uma 
necessidade temporária. É por isso que o texto do 
parágrafo 2º, do art. 11, dispõe ser vedado prorrogar 
essa contratação temporária por mais de dois perío-
dos, somando até 5 anos de vigência do contrato. Não 
existe nenhuma necessidade temporária e urgente 
capaz de perdurar por tamanho período.
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ESTATUTO SOCIAL DA EBSERH

No ano de 2020, houve uma grande reformulação 
do Estatuto Social da EBSERH.

A primeira norma a tratar do Estatuto Social da 
EBSERH foi o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 
2011, que apresenta em seus anexos a 1ª Edição do 
Estatuto Social da EBSERH, cujo conteúdo foi intei-
ramente revogado pelo Decreto nº 10.810, de 27 de 
setembro de 2021. Estudaremos, assim, a versão atua-
lizada do Estatuto Social, edição do ano de 2020.1

DA NATUREZA, FINALIDADE E SEDE DA EBSERH

Art. 1º A Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares - Ebserh, empresa pública de capital fecha-
do, com personalidade jurídica de direito privado 
e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Educação, é regida por este Estatuto Social, pela 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei 
nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, pela Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 
8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legisla-
ções aplicáveis.

Por conteúdo novo, temos o texto do art. 2º, que 
apresenta a sede da EBSERH:

Art. 2º A Ebserh tem sede e foro em Brasília, Distri-
to Federal, e pode criar escritórios, representações, 
dependências, filiais e subsidiárias no País, para 
o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social, nos termos da Lei nº 12.550, de 2011.
Parágrafo único. A Rede Ebserh é composta pela 
Administração Central, pelos hospitais univer-
sitários federais geridos pela Ebserh, além de 
escritórios, representações, dependências, filiais e 
subsidiárias criadas pela empresa no País.

DO OBJETO SOCIAL

Art. 4º Ebserh tem por objeto social:
I - prestar serviços gratuitos de assistência médi-
co-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à população, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS);
II - administrar unidades hospitalares;
III - prestar serviços de apoio à gestão hospitalar, com 
otimização de processos e serviços, implementação de 
sistema de gestão, monitoramento de resultados, bem 
como o desenvolvimento de outras atividades afins;
IV - prestar serviços de consultoria e assessoria em 
sua área de atuação;
V - prestar a terceiros serviços secundários opera-
cionais contínuos que sejam relacionados às ativi-
dades de assistência à saúde;
VI - participar de iniciativas de promoção da ino-
vação, como incubadoras, centros de inovação e 
aceleradoras de empresas;
VII - prestar serviços de apoio ao ensino, pesquisa e 
extensão nas diversas áreas do conhecimento com 
vistas à inovação, ensino-aprendizagem e formação de 
pessoas no campo da saúde pública, inclusive median-
te intermediação e apoio financeiro, observada, nos 
termos do art. 207 da Constituição, a autonomia uni-
versitária e as políticas acadêmicas estabelecidas no 
âmbito das instituições de ensino;

1 O Estatuto Social atualizado pode ser encontrado na íntegra pelo link: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/
legislacao-e-normas/rede-ebserh/es_19fev2020-24042020.pdf/view. Acesso em: 19 jan. 2022.

VIII - promover, estimular, coordenar, apoiar e exe-
cutar programas de formação profissional contri-
buindo para qualificação profissional no campo da 
saúde pública no País;
IX - apoiar a execução de planos de ensino e pesqui-
sa, cuja vinculação com o campo da saúde públi-
ca torne necessária a cooperação, em especial na 
implementação de residência médica, uniprofissio-
nal ou multiprofissional, no campo da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o SUS;
X - prestar serviços de apoio à geração do conheci-
mento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, 
promovendo, estimulando, coordenando, apoian-
do e executando atividades de pesquisa, desenvol-
vimento e inovação, com o objetivo de produzir 
conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimen-
to da saúde pública do País;
XI - realizar, na forma fixada pela Diretoria Execu-
tiva e aprovada pelo Conselho de Administração, 
aplicações não reembolsáveis ou parcialmente 
reembolsáveis destinadas a apoiar projetos de ensi-
no, pesquisa, extensão e inovação na área de saúde; 
XII - atuar em projetos e programas de coopera-
ção técnica nacional e internacional com vistas ao 
desenvolvimento de suas atividades e ao aprimora-
mento da formação profissional e da saúde pública;
XIII - prestar serviços delegados pelo Governo Federal 
com vistas ao cumprimento do seu objeto social; e
XIV - exercer outras atividades inerentes às suas 
finalidades.
§ 1º As atividades de prestação de serviços de assis-
tência à saúde desenvolvidas pela Ebserh estarão 
inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS.
§ 2º No desenvolvimento de suas atividades de 
ensino, a Ebserh observará as orientações da Polí-
tica Nacional de Educação, de responsabilidade do 
Ministério da Educação.
§ 3º No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a Ebserh observará as orienta-
ções da Política Nacional de Saúde, de responsabili-
dade do Ministério da Saúde.

DO INTERESSE PÚBLICO

Art. 5º A Ebserh poderá ter suas atividades, sempre 
que consentâneas com seu objeto social, orientadas 
pela União de modo a contribuir para o interesse 
público que justificou a sua criação.
§ 1º No exercício da prerrogativa de que trata o 
caput deste artigo, a União somente poderá orien-
tar a Ebserh a assumir obrigações ou responsa-
bilidades, incluindo a realização de projetos de 
investimento e assunção de custos operacionais 
específicos, em condições diversas às de qualquer 
outra sociedade do setor privado que atue no mes-
mo mercado, quando:
I - estiver definida em lei ou regulamento, bem como 
prevista em contrato, convênio ou ajuste celebrado 
com o ente público competente para estabelecê-la, 
observada a ampla publicidade desses instrumen-
tos; e
II - tiver seu custo e receitas discriminados e divulga-
dos de forma transparente, inclusive no plano contábil.
§ 2º Quando orientada pela União a contribuir para 
o interesse público, a Ebserh somente assumirá 
obrigações ou responsabilidades que respeitem as 
condições de mercado ou que se adequem ao dis-
posto nos incisos I e II do § 1º deste artigo, sendo 
que, nesta hipótese, a União compensará, a cada 
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exercício social, a Ebserh pela diferença entre as condições de mercado e o resultado operacional ou retorno econô-
mico da obrigação assumida.
§ 3º O exercício das prerrogativas de que tratam os parágrafos anteriores será objeto da Carta Anual, subscrita 
pelos membros do Conselho de Administração, prevista no art. 13, inciso I, do Decreto nº 8.945, de 2016.

DO CAPITAL SOCIAL E DOS RECURSOS

É certo que a EBSERH pode receber recursos provenientes de diversas pessoas e entidades, como visto ante-
riormente. O texto do Estatuto da EBSERH procura apresentar mais detalhes em relação aos valores que consti-
tuem o patrimônio da referida Empresa.

Primeiramente, o art. 6º dispõe o seguinte:

Art. 6º O capital social da Ebserh é de R$ 381.384.237,75 (trezentos e oitenta e um milhões, trezentos e oitenta e 
quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavo), integralmente sob a propriedade da União. 
Parágrafo único. O capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização direta 
do lucro sem trâmite pela conta de reservas.

Em seguida, o art. 7º apresenta as diversas formas por meio das quais o capital social da EBSERH pode ser 
aumentado, indicando as diferentes fontes financeiras que servirão para arrecadar recursos. É uma matéria já 
vista na Lei Federal; entretanto, observe que há alguns pontos distintos:

Art. 7º Constituem recursos da Ebserh:
I - as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União;
II - as receitas decorrentes:
a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto;
b) da alienação de bens e direitos;
c) das aplicações financeiras que realizar;
d) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e
e) dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais.
III - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;
IV - rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. A empresa poderá receber recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social da União para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, conforme expressa-
mente autorizado pela Lei nº 12.550, de 2011.

Para facilitar seus estudos, procuramos dispor a estrutura dos recursos percebidos pela EBSERH no seguinte 
diagrama:

RECURSOS 
EBSERH

Dotações

Prestação de seviço

Alienação de bens e 
direitos

Aplicações financeiras

Direitos patrimoniais

Acordos e convênios

Receitas

Doações, 
 legados, 

subvenções e 
outros recursos

Outras fontes

DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral é o nome da reunião em que membros da EBSERH comparecem para discutir os seus trabalhos, 
apresentar propostas ou até mesmo decidir sobre alterações de seu Estatuto e Regimento Interno.

As reuniões de Assembleia Geral ocorrem ordinariamente, pelo menos uma vez a cada ano, mas também podem 
ocorrer de forma extraordinária sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições do Estatuto Social exigi-
rem. É isso que dispõe o art. 8º, do Estatuto:


