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Brasília-DF, 19 de setembro de 2011 

 

Votação da regulamentação da Emenda 29 deve movimentar a Câmara 

 

As discussões e votação da regulamentação da Emenda Constitucional 29 devem movimentar a Câmara 

dos Deputados esta semana. Depois de mais de dois anos aguardando a votação do último destaque que 

visa a modificar o projeto que regulamenta a emenda, finalmente a análise do dispositivo está marcada 

para quarta-feira (21). Para a inclusão do dispositivo na pauta de votação, foram necessários pressão dos 

partidos de oposição e apoio de líderes de partidos da base governista. 

 

Antes da votação, o plenário da Câmara será transformado em comissão geral para debater a questão do 

financiamento da saúde. Amanhã (20) à tarde, os deputados vão debater com representantes do setor, entre 

eles, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alternativas de financiamento. 

 

Na quarta-feira, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), tem almoço marcado com 

governadores e líderes de todos os partidos para discutir alternativas que melhorem o atendimento dado 

aos usuários da rede pública. A reunião será na residência oficial da presidência da Câmara. 

 

Na parte da tarde e durante a noite de quarta-feira, os deputados discutirão e votarão em plenário o 

destaque do Democratas que altera o projeto de lei que regulamenta a Emenda 29. O dispositivo retira do 

projeto a base de cálculo da Contribuição Social para a Saúde (CSS). A contribuição já foi aprovada, mas 

como o destaque também deve passar, ela não poderá ser cobrada porque não haverá base de cálculo para 

a cobrança. 

 

Mesmo os partidos da base governista têm afirmado que vão votar a favor do destaque do DEM. 

Aprovado o dispositivo, o projeto será enviado ao Senado para análise e votação. Mas não é só a 

regulamentação da Emenda 29 que vai movimentar a Câmara. Amanhã (20), a Comissão de Constituição e 

Justiça vai votar a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prorroga os efeitos da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU) até 2015. A atual DRU vence em 31 de dezembro. A votação 

foi acertada entre líderes aliados do governo e da oposição. 

 

Aprovada a admissibilidade da PEC, caberá ao presidente da Câmara criar uma comissão especial para 

analisar o mérito da proposta. Essa comissão tem prazo de 40 sessões para votar o parecer do relator, mas 

como o governo tem pressa na aprovação da proposta, ela poderá votar o aparecer do relator a partir da 

décima sessão da Câmara, após a instalação. 

 

Os deputados terão também que votar nesta semana, o projeto de lei que cria a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh). O projeto do Poder Executivo tranca a pauta, pois está com urgência 

constitucional vencida. Na semana passada, a comissão especial que analisou a matéria não conseguiu 

aprovar o parecer do relator, em virtude de protestos de servidores de entidades hospitalares. Mesmo sem 

o parecer aprovado, o deputado Marco Maia já marcou a votação do projeto para terça-feira. A votação 

será após a comissão geral que vai discutir a questão da saúde pública.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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Carga tributária do Brasil é insuficiente para saúde 

 

Ministro da Saúde nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, o médico Adib Jatene 

defende a necessidade de uma nova fonte de recursos para a saúde. Principal nome por trás da extinta 

CPMF, ele afirma que a carga tributária brasileira não é exagerada. 

 

"Os gastos pra saúde são absolutamente insuficientes", disse o cirurgião cardiovascular a Terra Magazine. 

Nesta quinta-feira (15), ele esteve no lançamento do livro 40 anos de medicina: o que mudou?. A 

publicação traz entrevistas de Jatene e do atual ministro Alexandre Padilha.  

 

Para Jatene, a possibilidade de criação de um novo imposto que gere recursos para a saúde não pesa sobre 

a carga tributária do país.  

- Não é verdade que a carga tributaria é alta demais. Não é verdade que ela é de 35%. Porque essa conta 

inclui a Previdência Social e isso não é dinheiro do governo, é dinheiro dos aposentados. Se você tirar 

isso, fica com uma carga tributaria que é de 20% ou 22%, o que é absolutamente insuficiente. 

  

Está marcada para esta quarta-feira (21), na Câmara dos Deputados, a votação da Emenda 29, que 

determina o volume mínimo de gastos com saúde dentro dos orçamentos da União, Estados e Municípios. 

A medida fez surgir um acalorado debate sobre a necessidade de uma nova fonte de recursos. "Há gente 

que não quer uma nova fonte porque não quer", diz Jatene, descrente. "O que é que se pode fazer?"  

 

A presidente Dilma Rousseff declarou que o Congresso terá que tratar da criação de uma fonte de verbas 

para que os valores determinados pela Emenda pudessem ser cumpridos. A discussão sobre um novo 

imposto esquentou, mas nesta semana o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), negou 

que haja a intenção de criar um novo tributo este ano.  

 

O que deu errado? 

Questionado sobre o destino da CPMF, Adib Jatene não se alonga: "Ih, isso é uma coisa muito comprida".  

No livro, porém, o médico dá mais detalhes sobre o que transformou o imposto pelo qual ele tanto lutou 

em um alvo de críticas.  

 

"No governo Fernando Henrique, tive alguns momentos de muita satisfação, mas sem dúvida a maior 

delas foi a aprovação da CPMF", conta. Ele revela como se envolveu com a discussão do tema no 

Congresso, mas diz que - uma vez criado o imposto - o orçamento da saúde foi modificado. O embate 

culminou em sua demissão.  

*Fonte: TERRA MAGAZINE 

  

Corrupção na Saúde desviou R$ 2,3 bilhões em nove anos 
Valor representa um terço de tudo o que foi desviado da União no período, segundo o TCU. Governo 

federal alega que, comparado com o orçamento do setor, montante é pequeno (0,045%) 

 

O governo federal – que tem defendido a necessidade de haver novas fontes de financiamento para a saúde 

– perdeu nos últimos nove anos, devido à corrupção, R$ 2,3 bilhões que deveriam ser destinados ao setor 

(R$ 255 milhões anuais, em média). O Ministério da Saúde responde sozinho por um terço (32,38%) dos 

recursos federais que se perderam no caminho, considerando 24 pastas e a Presidência da República, 

segundo levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU). Ao todo, a União perdeu R$ 6,89 bilhões 

em desvios. 

 

O montante é o somatório de irregularidades encontradas pelo TCU, entre janeiro de 2002 e 30 de junho 

de 2011, em procedimentos de investigação – as chamadas Tomadas de Contas Especiais. Embora sejam 

números expressivos, os desvios na Saúde refletem tão-somente as 3.205 fraudes ou outras irregularidades 

identificadas pelo Ministério da Saúde ou pela Controladoria-Geral da União (CGU). Ou seja, não 



 3 

incluem casos não identificados de corrupção – o que pode elevar o valor desviado. Tampouco está 

incluído o dinheiro que não foi bem aplicado devido a problemas de má gestão. 

 

Lentidão 

Para o Ministério Público Federal (MPF), recuperar esse dinheiro é tarefa difícil. Mais complicado ainda é 

criminalmente quem embolsou o dinheiro. Na maioria dos casos, são prefeitos, secretários de Saúde ou 

donos de clínicas e hospitais que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

A procuradora Eliana Torelly, da Procuradoria Regional da República da 1.ª Região, avalia que é difícil 

punir porque os processos, tanto administrativos quanto judiciais, demoram a serem encerrados.  

 

Apenas entre janeiro e junho de 2011, a União encaminhou ao TCU o resultado de 193 processos, que 

totalizam um passivo de R$ 562,3 milhões. A expressiva maioria é de casos antigos. Na lista, há cobranças 

até de 1991, como uma tomada de contas que aponta o governo do Piauí como responsável pela aplicação 

irregular de R$ 258,5 milhões, em valores corrigidos. 

 

Outro exemplo da lentidão em julgar casos de corrupção é o de uma auditoria de 2004 do Departamento 

Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), que levantou uma série de desvios em Paço do Lumiar (MA), 

município de 100 mil habitantes na região metropolitana de São Luís (Maranhão). O processo aponta 

saques milionários da conta da Saúde, entre 2001 e 2003, que jamais se reverteram em ações à população. 

Mas só no ano passado o processo administrativo chegou ao TCU. Em valores corrigidos em 2010, a 

fraude soma R$ 27,92 milhões. 

 

Outro caso de demora nas ações de controle do dinheiro aplicado na saúde é o que envolve as 

irregularidades descobertas pela Operação Sanguessuga, iniciada em 2006 pela Polícia Federal. Só neste 

ano o TCU decidiu sobre o assunto. Entre as irregularidades encontradas em 2006 estavam o 

superfaturamento na aquisição de ambulâncias, ausência de pesquisa de preços em licitações e erros em 

notas fiscais. 

 

O outro lado 

Em nota, o Ministério da Saúde informou que, desde 2002, o orçamento federal da Saúde somou R$ 491,1 

bilhões. “Deste modo, o valor apontado corresponde a 0,045% desse montante. Todas estas medidas 

administrativas foram solicitadas pelo próprio ministério aos órgãos de controle, tanto interno quanto 

externo”. O ministério cita ainda a realização de 692 auditorias, economia de R$ 600 milhões na compra 

de medicamentos e aperto no controle dos repasses a estados e municípios. 

 

Diagnóstico  

Estrutura de controle do setor é deficitária e desorganizada, dizem especialistas 

Especialista em financiamento do setor público de saúde, o pediatra Gilson Carvalho diz que o dinheiro da 

área é desviado pela falta de protocolos e rotinas, falta de informatização do controle financeiro, de 

pessoal e de transporte de pacientes. 

 

A presidente da União Nacional dos Auditores do Sistema de Saúde Único (SUS), Solimar da Silva 

Mendes, reconhece que a estrutura de controle do dinheiro da área é mínima em comparação com o 

volume de recursos. Ela contabiliza cerca de 500 auditores na ativa, e a metade está para se aposentar. 

Para Solimar, seriam necessários outros mil servidores. 

 

Para Alcides Miranda, um dos titulares do Conselho Nacional de Saúde e vice-presidente do Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde, a discussão sobre a necessidade de mais fontes de recursos para o setor 

precisa passar pela transparência e garantia da aplicação dos recursos, sejam os já existentes ou outros que 

eventualmente surjam.  
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Além dos desvios de recursos apontados por órgãos de controle, Miranda lembra mais uma fonte de 

desperdício no setor, o Cartão SUS. “Já foram gastos pelo menos R$ 500 milhões desde o governo 

Fernando Henrique, e esse projeto de informatização [criando um sistema com o número de identificação 

dos usuários do SUS] não anda”, diz ele.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 

  

Poder Judiciário também tem supersalários 
Regras que excluem da conta diversas excepcionalidades permitem que conselheiros do CNJ, ministros 

do Supremo e do STJ, além de outros magistrados pelo país recebam vencimentos que ultrapassam o teto 

constitucional, hoje fixado em R$ 26,7 mil. Veja quais são as 69 situações localizadas pelo Congresso em 

Foco 

 

Os supersalários não são exclusividade do Poder Executivo, da Câmara e do Senado. Valendo-se de regras 

que excepcionalizam diversas situações, ministros, desembargadores e juízes Brasil afora extrapolam o 

valor do teto constitucional, hoje de R$ 26.723,13 por mês, alguns chegando à beira dos R$ 59 mil 

mensais.  

 

Mas é tudo legal, porque, apesar de o texto da Constituição ser rigoroso na determinação de que ninguém 

pode receber mais que essa cifra, normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) excluem várias verbas 

do cálculo do teto. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, a 

sociedade e a Constituição são desrespeitadas pelo grande número de exceções previstas nessas normas 

interpretativas. 

 

O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Cézar Peluso, preferiu não comentar o assunto. O 

Supremo defende no Congresso um projeto que eleva o atual teto para mais de R$ 30 mil mensais, ao 

custo de R$ 464 milhões por ano, apesar das resistências do governo de Dilma Rousseff. 

 

O próprio CNJ tem um conselheiro que ganhou R$ 27.757,99 em julho. É o que mostra levantamento do 

Congresso em Foco a partir das folhas de pagamento de tribunais superiores e federais em São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Brasília.  

 

As folhas contêm os valores e os cargos dos beneficiados, mas não seus nomes. De 976 magistrados 

pesquisados, a reportagem identificou 69 com salários acima do teto entre maio e agosto, mesmo após 

retirar da conta ganhos como 13º e férias. Considerando que até seis ministros do Supremo podem ganhar 

mais que seus subsídios, pelas informações obtidas pela reportagem, esse contingente pode chegar a 75 

magistrados, ou 8% do total. 

 

Ao todo, esses 75 magistrados receberam mais de R$ 2 milhões em salários por mês. Se todas essas 

remunerações acima do teto fossem comprovadamente ilegais, os pagamentos irregulares somariam pelo 

menos R$ 32 mil. 

 

O Conselho Nacional de Justiça diz que o conselheiro que recebeu R$ 27.757,99 em julho “certamente” 

está embasado em exceções ao teto. O CNJ não informa quem é ele, cuja remuneração não é paga pelo 

conselho, mas por seu órgão de origem – que pode ser o Supremo Tribunal Federal (STF) ou até o 

Ministério Público da União, por exemplo.  A assessoria de Cézar Peluso, presidente do Supremo e do 

CNJ, afirma que ele não é o conselheiro com salário de R$ 27.757,99. 

 

No Supremo Tribunal Federal, os seis ministros efetivos e substitutos que exercem trabalhos no Tribunal 

Superior Eleitoral – Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffolli 

e Luiz Fux – também têm condições de receberem mais que o subsídio. Eles acumulam a remuneração no 

STF com jetons do TSE, de R$ 801,69 por sessão, verba limitada a oito sessões por mês ou 16 em período 

eleitoral.  
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Com isso,a remuneração desses seis ministros pode chegar a R$ 33.136,68 ou até R$ 39.550,23. Mas o 

valor é legal. Além de resolução do CNJ, um julgamento do próprio Supremo excluiu esses jetons do 

cálculo do teto. 

 

Ao contrário dos outros tribunais, o Supremo não está obrigado a publicar suas folhas de pagamento na 

internet. Uma resolução do CNJ isentou a corte máxima do Brasil dessa medida de transparência. 

 

Abono de permanência 

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Ari Pargendler recebeu R$ 28.316,37 em maio passado, 

o que incluiu uma verba de pouco mais de R$ 1 mil por ser o presidente da corte. Outros 14 ministros 

receberam R$ 28.179. Um ministro recebeu R$ 29.054, graças a um auxílio, que pode ser um tíquete-

alimentação, por exemplo.  

 

A assessoria do STJ explica que tudo é legal e não pode ser considerado extra-teto. Isso porque os 16 

ministros recebem abono de permanência, um benefício concedido a todo funcionário público que 

completa o tempo para pedir a aposentadoria, mas decide continuar no trabalho. Uma resolução do CNJ 

exclui essa verba do cálculo do teto. 

 

No Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que atua em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, três 

desembargadores ganharam quase R$ 59 mil em julho. Mas R$ 32 mil dos R$ 58.927,37 do salário bruto 

se referiam a “vantagens eventuais”, como férias e 13º. Mas mesmo descontando essa remuneração legal, 

a renda desses magistrados ficava acima do teto . Feitos os mesmos descontos, outro desembargador 

ganhou R$ 28.465. A assessoria do TRF-3 não prestou esclarecimentos ao site antes do fechamento desta 

reportagem. 

 

Julgamento dos supersalários 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Justiça Federal de Brasília abriga 17 desembargadores 

ganhando mais que R$ 26.723 e, a princípio, estourando o teto constitucional. Um desembargador ganhou 

R$ 28.465 no mês passado. Os outros, R$ 26.770. A reportagem ainda localizou  14 servidores em 

situação semelhante. 

 

O órgão especial do TRF-1 é quem vai julgar as ações do Ministério Público contra a Câmara e o Senado 

envolvendo os supersalários de senadores, deputados e servidores. Auditorias do Tribunal de Contas da 

União (TCU) identificaram pagamentos de rendimentos de até R$ 35 mil no Senado e ainda apuram casos 

na Câmara. Forçadas por decisões de primeira instância, as duas Casas cortaram os salários de acima do 

teto, mas suspenderam a obrigação no tribunal. 

 

As assessorias do TRF e da Justiça Federal de Brasília não responderam ao pedido de esclarecimentos do 

Congresso em Foco para explicar porque o pagamento supostamente acima do teto estava sendo feito. 

Também não comentaram se algum desembargador poderia se considerar suspeito para julgar a causa dos 

supersalários do Legislativo. O presidente do CNJ e do Supremo, Cézar Peluso, não quis se pronunciar 

sobre o caso. “O ministro só se pronuncia sobre casos concretos que cheguem à Suprema Corte ou ao 

CNJ, na qualidade de presidente dos dois órgãos”, afirmou sua assessoria. 

 

Excesso de exceções 

Auditor do TCU, órgão que apura os supersalários da Câmara, o candidato a ministro do Tribunal de 

Contas Rosendo Severo acha “complicado” para um desembargador com salário de mais de R$ 26.723 

julgar um assunto desses. “Ele deveria se declarar impedido”, disse Rosendo ao site. 

 

O presidente da OAB, Ophir Cavalcante, entende que há um “excesso de exceções” nas regras que livram 

determinadas verbas do cálculo do teto. Para ele, há interpretações da Constituição que equivalem a 

salários indiretos, o que desrespeita a vontade da sociedade e dos legisladores da maior lei do país. “Todas 

as vezes que há um desrespeito à Constituição, há um desrespeito à vontade do povo”, criticou Ophir. “As 
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interpretações não se compatibilizam com o sentimento do legislador. A vontade do legislador 

constitucional era de haver apenas um subsídio e todos os salários ficarem limitados a isso.” 

 

O presidente da OAB disse ser normal que 13º salário e férias não entrem na conta. Entretanto, estender 

isso para remunerações de caráter habitual, como abono de permanência e funções comissionadas, no caso 

do Legislativo, seria uma condescendência indevida. 

 

“As exceções deveriam ser realmente exceções”, concorda o auditor do TCU Rosendo Severo. Quando o 

assunto é teto, a Constituição é “rigorosa” e “moralizadora”. “Está havendo uma flexibilização do texto”, 

reclama Rosendo. 

 

Por meio de sua assessoria, o presidente do CNJ e do Supremo não quis comentar se as exceções hoje 

existentes eram exageradas. “As regras para o cálculo do teto foram definidas pela Constituição Federal. 

Não cabe ao ministro Peluso avaliá-las”, disse a assessoria do ministro.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

Deputados vão lançar defesa ao voto aberto na 3a-feira 

 

A Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto será lançada na próxima terça-feira (20), às 16 horas, no 

Salão Nobre da Câmara dos Deputados. A iniciativa já conta com a adesão de 191 deputados e objetiva 

pressionar a Presidência da Câmara para que entre na pauta a Proposta de Emenda à Constituição que 

institui o voto aberto no Parlamento. 

 

A PEC aguarda para ser votada na Câmara desde setembro de 2006, quando foi aprovada em primeiro 

turno por unanimidade. "A população tem o direito de saber como vota o seu parlamentar em relação a 

todas as matérias. Em nome do interesse público, da democracia, da transparência e do respeito à 

cidadania brasileira, não dá mais para prorrogar essa votação", destaca o deputado Ivan Valente (PSOL-

SP), organizador da Frente. 

 

Entre os convidados para o lançamento da iniciativa estão representantes do Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), entre outros. As informações são da Agência Brasil e da Agência Câmara de Notícias. 

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 
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