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Brasília-DF, 17 de janeiro de 2012 

 

Emenda que fixa gastos da União com saúde pública é sancionada com 15 vetos 
Regulamentação da Emenda 29 é confirmada pelo Planalto com 15 vetos. Especialistas, governadores e 

oposição reclamam da falta de punições rigorosas aos estados que não cumprirem os repasses mínimos 

ao setor 

 

Principal reivindicação do setor de saúde pública durante anos, a regulamentação da Emenda 29, que fixa 

gastos da União, estados e municípios na área, foi sancionada ontem pela presidente Dilma Rousseff com 

15 vetos criticados por especialistas e pela oposição. Sem punições rígidas para aqueles que não 

cumprirem o gasto mínimo em saúde, o texto não estabelece prazos para a adoção dos novos critérios. 

Probabilidade de punição para quem não repassar o mínimo necessário também é remota. Sem a 

exigência, governadores já traçam estratégias até 2014 para que seus estados se adequem à nova lei. 

 

Segundo o texto, o governo federal deverá investir o montante do ano anterior mais o percentual 

equivalente à variação do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida de um ano para o outro. Os estados ficam 

obrigados a investir 12% do orçamento, enquanto os municípios deverão repassar 15%. A Emenda 29 

também listou o que pode ser considerado ou não gasto com saúde, o que impede prefeitos e governadores 

de camuflarem os investimentos incluindo na conta ações que nada têm a ver com o setor. Pelo texto, não 

podem mais ser considerados pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores de saúde, obras de 

saneamento básico ou ações de limpeza urbana, entre outros. 

 

Dilma vetou os dispositivos que abriam uma brecha para a criação, dentro da Emenda 29, de um novo 

imposto para financiar a saúde, embora nada impeça que, no futuro, a contribuição seja proposta por lei no 

Congresso Nacional. A presidente também rejeitou o artigo que obrigava o governo a aumentar o repasse 

em caso de revisão do PIB. A aplicação dos recursos para a saúde em uma conta específica, o que poderia 

facilitar a fiscalização, também foi derrubada. Mas foi criado o Fundo Nacional da Saúde, que concentrará 

o dinheiro recebido da União e repassará automaticamente, sem necessidade de convênios, a verba para 

fundos dos estados e municípios. 

 

Nos estados, os governadores já se mexem para tentar cumprir a lei. Governador do Paraná, Beto Richa 

(PSDB) remanejou investimentos de saneamento básico, além de ter programado uma contenção de gastos 

da ordem de 20% nas contas estaduais. ―O orçamento deste ano do Paraná já destina 12% para esse setor. 

A lei é necessária e louvável, mas acho que deveria haver uma punição mais rígida, senão não se fará o 

esforço necessário‖, defendeu Richa. No Rio Grande do Sul, estado que destina apenas 7% dos recursos 

para o setor, o governador Tarso Genro programou um aumento gradual — o governador pretende chegar 

a 12% até 2014. 

 

A oposição criticou os vetos. ―A regulamentação, da forma como o governo pilotou sua aprovação, já 

ficou muito ruim, mas agora piorou mais ainda. E é uma enganação porque sem prazos e sanções, vai se 

levantar uma expectativa de mais gastos na saúde que não vão existir‖, critica o líder do PSDB na Câmara, 

Duarte Nogueira (SP). O deputado afirmou que, assim que o ano legislativo começar, será pedida a 

anulação dos vetos presidenciais. 
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Improbidade 
O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, lamentou a falta de 

mecanismos rígidos de punição para quem não cumprir o percentual. O texto fala apenas na possibilidade 

de restrição de recursos, sem expressar como será feita a avaliação de quem sofrerá ou não punições. O 

governante que não cumprir os repasses mínimos poderá responder por improbidade administrativa ou 

crime de responsabilidade. 

 

―Na prática, não há nenhuma punição. Se houver uma assembleia que não seja dócil com o governador, 

pode cair alguma coisa no colo dele, mas, se não houver oposição, nada acontece.‖ Para o consultor do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Gilson Carvalho, o problema não é a 

versão final do projeto, mas a não aplicação das punições. ―A sanção de restrição de repasse dos recursos 

é suficiente, o problema é que nunca foi aplicada‖, afirmou. Para Ziulkoski, a sanção foi positiva ao 

estabelecer o que não pode ser considerado investimento em saúde. 

 

O presidente da Frente Parlamentar da Saúde, Darcísio Perondi (PMDB-RS), entende que os vetos 

presidenciais trazem prejuízos para o que já havia sido debatido no Legislativo. Ele critica particularmente 

o veto ao artigo que previa créditos adicionais nos anos em que o PIB for revisto. ―O que o governo 

aprovou, depois de muita negociação, não foi cumprido‖, lamenta. 

*Fonte: Correio Braziliense 

 

Dilma sanciona lei que estipula gastos em saúde 

Para vetar partes da lei, Dilma seguiu recomendações dos ministérios da Fazenda e do Planejamento 

 

Aprovada pelo Senado em dezembro, a definição de quanto os governos federal, estaduais e municipais 

devem aplicar em saúde virou lei. A regulamentação da Emenda 29, discutida no Congresso desde 2007, 

foi publicada na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União (DOU). 

 

Com a regulamentação da Emenda 29, aprovada em dezembro pelo Senado, fica definida a regra para os 

cálculos dos recursos destinados à saúde. A partir de agora, os governos deverão fazer a soma do valor 

empenhado no ano anterior mais a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) nos dois anos 

anteriores. A ideia é diminuir o total de recursos do governo federal que teria de ficar comprometido. 

 

A proposta foi sancionada com 15 vetos. Entre eles, dois estão relacionados à criação de um novo 

imposto, a Contribuição Social sobre a Saúde (CSS). Imaginado para substituir a CPMF, o tributo estava 

na proposta original. Mas acabou derrubada. O texto ainda estabelece que, em caso de PIB negativo, o 

valor de investimento não poderá ser reduzido no ano seguinte. 

 

―O Produto Interno Bruto apurado a cada ano passa por revisões periódicas nos anos seguintes, conforme 

metodologia específica, de modo que a necessidade de constante alteração nos valores a serem destinados 

à saúde pela União pode gerar instabilidade na gestão fiscal e orçamentária‖, diz a justificativa do veto, 

sugerido pelos ministérios do Planejamento e da Fazenda. 

 

Vetos 

A presidenta vetou a parte do texto sobre os recursos que a União deve aplicar anualmente na saúde. Pelo 

texto aprovado, o governo federal deve investir o montante do ano anterior acrescido da variação 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB), que mede o crescimento da economia. Isso impede que o 

governo aplique créditos adicionais, caso ocorra uma eventual revisão para cima no percentual. 

 

Na justificativa do veto, a presidente Dilma Rousseff afirma que o PIB ―apurado a cada ano passa por 

revisões periódicas nos anos seguintes, conforme metodologia específica, de modo que a necessidade de 

constante alteração nos valores a serem destinados à saúde pela União pode gerar instabilidade na gestão 

fiscal e orçamentária‖. 
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De acordo com a lei, os estados são obrigados a investir 12% da arrecadação com impostos e os 

municípios, 15%. O Distrito Federal terá um percentual variante entre 12% e 15%, de acordo com a fonte 

da receita, se é tributo estadual ou distrital. 

 

O texto manteve as definições do que pode ou não ser considerado gasto em saúde. O objetivo é evitar que 

os recursos sejam utilizados para outros fins. Os recursos deverão ser investidos em ―ações e serviços 

públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito‖ e em metas previstas nos ―planos de saúde de 

cada ente da federação‖, como programas de controle sanitário e de epidemias, compra de medicamentos e 

equipamentos médicos, reforma de unidades de saúde, desenvolvimento tecnológico e capacitação de 

pessoal. 

 

Os recursos não poderão ser utilizados para pagamento de aposentadoria e pensões, merenda escolar, 

limpeza urbana, preservação ambiental e assistência social. A lei também estabelece como deverá ser feita 

a fiscalização e a prestação de contas dos repasses, descrevendo atribuições de tribunais de contas, órgãos 

do Executivo e Conselho Nacional de Saúde, vinculado ao governo. 

 

Oposição 

Em nota oficial, o líder do PSDB na Câmara, deputado Duarte Nogueira (SP), criticou os vetos da 

presidenta. Uma das reclamações do tucano foi com relação ao dispositivo que determinava a separação 

dos valores a serem aplicados na saúde em contas específicas. Para o deputado paulista, era um 

procedimento para facilitar a fiscalização do uso dos recursos. 

 

―O descompromisso e a insensibilidade do atual Governo com a saúde pública brasileira levou a 

Presidente da República a vetar estes e outros dispositivos importantes. Por essa razão, vamos solicitar que 

os vetos sejam analisados com urgência, para que possamos restabelecer a garantia da aplicação da 

totalidade dos recursos destinados à saúde pública, em benefício dos cidadãos brasileiros. O PSDB fará 

gestão junto ao Presidente do Congresso Nacional para a votação desses vetos já no início do ano 

legislativo‖, afirmou Duarte Nogueira. 

*Fonte: Correio do Brasil, com informações da Agência Brasil 

 

Publicada no Diário Oficial lei que fixa gastos do governo em saúde 

 

O Diário Oficial da União (DOU) publica na edição de hoje (16) a lei que fixa os gastos com saúde e os 

percentuais mínimos para investimento a serem observados pela União, estados e municípios. O governo 

federal terá de aplicar em saúde um volume igual ao do ano anterior mais a variação nominal do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

 

De acordo com a norma, os estados e o Distrito Federal terão de aplicar 12% do que arrecadam, enquanto 

os municípios deverão investir 15% de suas receitas. A proposta de lei que tramitou por mais de dez anos 

no Congresso foi aprovada em dezembro passado e sancionada na última sexta-feira pela presidenta Dilma 

Rousseff, que vetou 15 artigos. A lei define o que pode ou não ser considerado gasto com saúde. 

 

De acordo com o texto, os recursos só poderão ser usados em ações e serviços de ―acesso universal‖ que 

sejam compatíveis com os planos de saúde de cada estado ou município e de ―responsabilidade específica 

do setor de saúde‖. 

 

Entres os principais investimentos autorizados estão a remuneração dos profissionais de saúde na ativa; os 

gastos com capacitação de pessoal e investimentos na rede física do Sistema Único de Saúde (SUS); a 

produção, aquisição e distribuição de insumos, como medicamentos e equipamentos médico-

odontológicos; e gestão e ações de apoio administrativo. 

*Fonte: Agência Brasil 
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Confira abaixo a íntegra da sanção presidencial, relativa à Emenda 29, publicada nas páginas 5 e 6 

da Seção 1 do DOU de 16 de janeiro de 2012 

Clique aqui e confira matéria veiculada na TV Câmara sobre sanção da Emenda 29 

 

http://www2.camara.gov.br/tv/materias/CAMARA-HOJE/207830-PRESIDENTA-DILMA-ROUSSEFF-SANCIONA-LEI-QUE-REGULAMENTA-EMENDA-29.html
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Reajustes - o nó de 2012 

 

Assim como Dilma não cumpriu o corte de R$ 50 bilhões no ano passado, os servidores apostam que não 

cumprirá também a promessa de reajuste zero este ano. Por isso, a greve está na ordem do dia das 

associações de várias categorias.  

 

Em conversas reservadas, os técnicos do Poder Executivo são praticamente unânimes em afirmar onde o 

bicho vai pegar este ano para a administração da presidente Dilma Rousseff, a ponto de incomodar o sono 

presidencial: a pressão por reajustes salariais. Além da campanha no primeiro escalão, apontada hoje na 

reportagem do Correio, há outras bem piores. O funcionalismo público prepara uma greve para tentar 

recompor a inflação acumulada de 2007 para cá — 24,5%, segundo as organizações dos servidores. 

 

O funcionalismo está quieto desde 2007, quando um acordo com o governo previu reajustes até 2010. 

Mas, agora, diante da perspectiva de aumento zero em função da crise econômica externa e a necessidade 

de o governo conter seus próprios gastos, as associações e centrais de servidores vislumbram uma 

paralisação generalizada. 

  

A presidente não se mostra interessada em ceder. Tanto é que nem colocou no Orçamento os recursos 

necessários ao reajuste do Poder Judiciário e criou uma celeuma que não tem data para terminar. Além 

disso, ainda existe o movimento dos policiais militares, conforme relatamos aqui no começo deste mês. 

Para quem não acompanhou as notícias da primeira semana de janeiro, vale lembrar que houve a greve da 

PM do Ceará conforme noticiado em todos os jornais e comentado aqui.  

 

Naqueles dias, o governador Cid Gomes, diante de uma paralisação de policiais armados, acabou se 

rendendo e concedeu o reajuste. O governo já detectou movimentos semelhantes no Amazonas, no Pará, e 

em mais quatro estados. No início deste mês, comentei aqui que, se a greve da PM eclodir em todo o país 

e os governadores se renderem, vai ser um levante geral em favor da PEC 300, aquela que equipara os 

salários dos policiais de todo o país com o que recebem os do Distrito Federal. 

 

Na semana passada, ouvi de uma autoridade do governo que a aprovação da PEC 300 seria o caos. No 

caso de Brasília, os salários são melhores porque o Distrito Federal conta com recursos da União para 

suprir despesas nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Os estados da federação não têm esse 

suporte. Além disso, qualquer reajuste da ordem do que pede a PEC 300 geraria um efeito cascata. Depois 

de PMs e bombeiros contemplados, seria a vez de outras categorias pedirem o mesmo. No Ceará, tão logo 

terminou a greve dos policiais militares, veio a da Polícia Civil. 

 

Em relação ao Poder Executivo nacional, a aprovação da PEC 300 provocaria um efeito cascata, conforme 

detectado pelo próprio governo. As Forças Armadas, por exemplo, imediatamente apresentariam um 

pedido por melhores salários. O argumento para tal está definido e é justo: um capitão ou sargento não 

poderia ganhar menos do que um oficial da PM que estivesse no mesmo nível hierárquico.  

*Fonte: DENISE ROTHENBURG - CORREIO BRAZILIENSE 

  

Previdência do servidor é prioridade 

 

Não bastasse o anúncio de que 2013 será um ano de poucos reajustes às categorias que integram o serviço 

público federal, os servidores se preparam para outro embate no Congresso Nacional. O Palácio do 

Planalto já emitiu sinais de que quer ver aprovada, ainda no primeiro semestre,  proposta que cria o Fundo 

de Previdência Complementar para o funcionalismo.   

 

O deficit da previdência do setor público no ano passado chegou a R$ 56 bilhões. O deficit cresceu 10% 

sobre 2010, com o pagamento de benefícios a 1,1 milhão de aposentados e pensionistas do Judiciário, 

Legislativo e Executivo, incluindo militares, somando perto de R$ 80 bilhões, enquanto as contribuições 
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não chegaram a R$ 25 bilhões. De acordo com o Governo Federal,  em 30 anos após a entrada em vigor 

do Fundo de Previdência Complementar do Servidor, o deficit da previdência começará a ser revertido. 

 

Contrapartida da União deve ser maior  
Em 2010, o deficit da previdência do servidor público, que atendeu pouco menos de 960 mil beneficiários, 

incluindo militares, ficou em R$ 51 bilhões. Enquanto isso, o deficit da previdência dos trabalhadores de 

empresas privadas, que beneficia 24 milhões de pessoas, foi bem menor, de R$ 43 bilhões. A distorção 

ocorre porque os funcionários públicos se aposentam com o salário quase integral, mas suas contribuições 

não levam isso em conta. 

 

Na proposta do governo, haveria um fundo único para todos os funcionários públicos federais, exceto 

militares, chamado de Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público (Funpresp), e o 

Tesouro também faria uma contribuição, equivalente a 7,5% dos aportes dos servidores. Por pressão do 

Judiciário, porém, deverão ser criados três fundos, um para cada poder, e a contribuição do Tesouro 

deverá subir a 8,5%. 

 

Projeto aumenta salário no CNMP 
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 2.517/11, do Ministério Público da União (MPU), que 

altera o plano de carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), fixando 

novos valores para as remunerações. Segundo o projeto, os integrantes dos cargos passam a ser 

remunerados exclusivamente por subsídio. Ainda conforme o texto, a atualização remuneratória será de 

3% e 8%, respectivamente, para os padrões iniciais e finais de técnico, e de 7% para o cargos de analista.  

 

Já a remuneração inicial e final para o cargo de analista passaria, respectivamente, para R$ 12.960,77 e R$ 

19.800,00. No caso dos técnicos, os valores inicial e final seriam R$ 8.229,40 e R$ 12.571,95, 

respectivamente.  

*Fonte: PONTO DO SERVIDOR – ISAAC MARRA – JORNAL DE BRASÍLIA 

  

O alto custo da ambiguidade política; o financiamento da saúde pública 

 

Num país onde o SUS é utilizado por 80% da população, 61% consideram o serviço público de saúde ruim 

ou péssimo (CNI/Ibope, de 12/1). A contrapartida sinaliza um quase consenso: 95% afirmam que o ponto 

catalítico da insatisfação, a demora nas filas, requer mais investimentos em médicos e equipamentos. 

O paradoxal e, profundamente preocupante, começa a partir daí. À sensatez do diagnóstico segue-se uma 

colagem de assertivas e proposições que mimetizam a postura da mídia e da elite brasileira em relação ao 

serviço público. 

 

A saber: 96% dos ouvidos pela pesquisa CNI/Ibope são contra aumentar impostos para suprir as 

deficiências do setor; 82% consideram que recursos adicionais poderiam ser obtidos 'se o governo 

acabasse com a corrupção'. Em resumo, a sociedade comprou a lenga-lenga que pavimentou a extinção da 

CPMF em 2007.  

 

Cerca de R$ 40 bi anuais foram subtraídos então do orçamento federal, em operação lubrificada pelo 

jogral midiático da redução do 'custo Brasil'. O financiamento da saúde pública voltou ao debate no final 

de 2011 com a discussão da emenda 29. Inútil. Cristalizou-se a vitória da agenda ortodoxa no imaginário 

brasileiro.  

 

Não por seu mérito. A esquerda - e como ela o governo da presidente Dilma, todo ele, sem exceção - 

contribuiu para esse desfecho. À artilharia conservadora, fez-se uma defesa envergonhada, ambígua, nada 

assertiva e quase clandestina da solução apresentada formalmente pelo PT: a criação de uma taxa 0,01% 

sobre o lucro bancário e sobre as remessas de lucros ao exterior.  
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O equilibrismo de bambolê entregou a opinião pública à semeadura ortodoxa, cujos frutos amargos são 

colhidos agora na pesquisa da CNI/Ibope.  

 

A safra deixa o governo em apreciável saia justa: de um lado, espremido pela justa insatisfação popular; 

de outro, obrigado a dar respostas sem ter a legitimidade para alçar os meios necessário, cabíveis e justos. 

O oportunismo tem preço: é barato na entrada, caro na saída.  

*Fonte: AGÊNCIA CARTA MAIOR 

  

SUS: pesquisa mostra insatisfação popular, paradoxos e impasse político 

 

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (12) sobre a opinião popular a respeito da saúde pública mostra 

algo mais ou menos conhecido. A maioria dos brasileiros acha que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem 

problemas e faz uma avaliação negativa dele, embora quem o use tenha mais simpatia. Mas o 

levantamento tem dados que expõem o tamanho do desafio político que é fazer do SUS aquilo que a 

Constituição planejou em qualidade e eficiência.  

 

Apesar de desaprovar o sistema, a imensa maioria rejeita criar novas fontes de financiamento e até mesmo 

tirar dinheiro que já existe no orçamento público e está colocado em outras áreas, para direcioná-lo à 

saúde. Na opinião pública brasileira, há uma consolidada certeza de que combater a corrupção e o 

desperdício melhora o SUS. 

 

A pesquisa foi feita pelo Ibope a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em setembro do 

ano passado, quando a votação, no Congresso, de projeto sobre gasto público em saúde trouxera de volta o 

debate sobre a criação ou não de novas fontes de recursos para o setor. 

 

Pelo levantamento, 95% dos brasileiros acreditam que é importante e necessário destinar mais recursos à 

saúde. Ao perguntar o que os governos deveriam fazer para investir mais, a pesquisa deu cinco 

alternativas, das quais se podia escolher duas, daí que a soma das respostas não dá 100%. "Acabar com a 

corrupção" recebeu 82% de opções. "Reduzir desperdícios", 53%. "Transferir recursos de outras áreas", 

18%. "Aumentar os impostos", 4%. "Outras medidas", 1%. 

 

"É consenso na sociedade que os governos precisam investir mais. O debate é onde conseguir os 

recursos", disse o gerente de pesquisas da CNI, Renato da Fonseca. 

 

O combate a corrupção e desperdícios é a opção preferida dos entrevistados e certamente é capaz de 

produzir resultados, mas comparado com outros países, o orçamento da saúde pública no Brasil é, em si 

mesmo, menor. Segundo o ministério da Saúde, o Estado brasileiro gasta por ano algo entre 3,5% e 4% do 

total das riquezas produzidas no país (PIB).  

 

Mesmo que nada fosse desviado por corrupção ou desperdício, e todos os 3,5% fossem aplicados, ainda 

assim, é, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a metade do gasto público em saúde 

do Reino Unido (7% do PIB), cujo modelo de atendimento gratuito e aberto a todos inspirou o SUS. Na 

Noruega e Suécia, que também tem sistemas similares, investe-se cerca de 6% do PIB. 

 

A tradução dos 3,5% do PIB em despesa por habitante, conta que também independe de desvios entre o 

que está separado no orçamento e o que chega até um hospital, coloca o Brasil na posição 72 do ranking 

da OMS de despesa pública per capita. 

 

Dados da pesquisa sugerem que há um certo descolamento entre realidade e imaginário, no caso do SUS, 

que reforça a sensação de desafio político. Para 61%, o serviço de saúde pública no Brasil é ruim ou 

péssimo. Quando se pergunta como é no município da pessoa, a reprovação cai a 54%. E quando se ouviu 

quem usou o SUS nos últimos 12 meses, descobriram-se 48% de bom e ótimo. 
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Para Renato da Fonseca, são duas as explicações para o paradoxo. Uma é que a opinião mais geral muitas 

vezes é formulada não só a partir da experiência individual da pessoa, mas também com base nas histórias 

que ela ouve de amigos, vizinhos e parentes. A outra está na mídia, cujo noticiário se concentra em - e 

amplifica - histórias a respeito de problemas da rede pública. 

 

"A conclusão é que a sociedade está insatisfeita com a dificuldade de atendimento, com a falta de recursos 

materiais e humanos. Mas a situação da saúde não é simples", disse Fonseca.  

*Fonte: AGÊNCIA CARTA MAIOR 

  

Renegue-se a rebelião dos intocáveis 
Reduzir o Conselho Nacional de Justiça a um mero órgão recursal é fazê-lo caricato, diz Agassiz Almeida 

para o ministro Cézar Peluso 

 

Mensagem  do escritor Agassiz Almeida ao ministro Cézar Peluso, presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF):  

 

Ao assistirmos incrédulos e ao mesmo tempo indignados, aos acontecimentos que irromperam nas altas 

esferas do Poder Judiciário, fatos me chegam à mente e despertam para a  elaboração desta mensagem 

dirigida a Vossa Excelência. 

 

Remonto aos trabalhos na Assembléia Nacional Constituinte (1986-1988), dos quais participei na 

condição de membro da Comissão de Organização dos Poderes, através da qual pude alcançar o acendrado 

corporativismo das instituições judiciárias do país. 

 

Àquela época, a proposta da criação de um conselho de justiça foi derrotada. Décadas se passaram; e hoje, 

no descortinar de 2012, não podemos compreender as reações desenfreadas de um grupo de associações 

judicantes em contestar o trabalho, altamente dignificante, da corregedora do Conselho Nacional de 

Justiça, Eliana Calmon. 

 

A este respeito, salta à minha memória o livro ―A rebelião das elites‖, de Christopher Lasch, no qual o 

autor analisa como certas elites corporativistas reagem quando ameaçadas nos seus privilégios. 

Até poucos anos passados, mergulhadas numa redoma sob couraça de barreiras intransponíveis, as 

instituições judiciárias inadmitiam qualquer controle externo. Atualmente, em face do processo de 

democratização e fiscalização de suas ações, através dos seus dirigentes classistas, rebelam-se quando 

alguns dos seus integrantes são chamados à responsabilidade funcional, como agentes do Estado. 

Sob uma visão histórica da nossa formação, desde o império, fomos encontrar as raízes desta 

desencontrada rebelião das associações judicantes. 

 

O que testemunhamos? Poucos anos atrás, uma cortina ameaçadora e silenciosa, encobria qualquer 

procedimento investigatório acerca dos agentes judicantes. Hoje, dirigentes de associações classistas 

procuram inverter o pólo das acusações apontando a ministra corregedora como passível de ação 

administrativa e até penal. 

 

Desloca-se o foco acusatório. Neste cenário, os indigitados poderão receber o passaporte da impunidade. 

Neste momento, a consciência da nação procura encontrar a razão pela qual as entidades associativas do 

judiciário tentam revestir certos agentes indigitados na prática de ilícitos sob a aura da intocabilidade, 

vedando uma análise investigativa. 

 

Tudo parece imergir para decisões comprometedoras. Pressente-se algo incompatível com as aspirações 

do país. Forças encasteladas nos altos poderes ameaçam enfraquecer as funções do Conselho Nacional de 

Justiça. 
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O corporativismo no Brasil sempre se colocou bem diante das mais diversas conjunturas e delas soube 

extrair imediatas vantagens 

. 

Por lei, todo agente do Estado, como parlamentar, magistrado, promotor de justiça etc, deve entregar cópia 

 da sua declaração de imposto de renda aos órgãos onde exercem as suas funções. 

Há algo maior por trás deste joguetear. 

 

Qual o escopo principal de tudo isto? Golpear os poderes do Conselho Nacional de Justiça, já tão 

limitados. 

 

Cria-se o clima do sobressalto. Bradam: ―Quebraram sigilos fiscais e bancários‖. Mera encenação.  E 

quem violentou os princípios da moralidade e se apropriou dos recursos públicos, o que deve responder? 

Senhor ministro, a nação assiste impactada à rebelião dos intocáveis. 

 

Reduzir o Conselho Nacional de Justiça a um mero órgão recursal  é fazê-lo caricato.  

*Fonte: AGASSIZ ALMEIDA – CONGRESSO EM FOCO 

  

Filho de Bezerra destinou R$ 400 mil de emendas à hospital do tio-avô 
Filho do ministro da Integração Nacional destinou duas emendas parlamentares para hospital do tio-avô 

em Petrolina 

 

O favorecimento à família Coelho vai além das ações do Ministério da Integração Nacional. O deputado 

Fernando Coelho Filho (PSB-PE) destinou recursos de duas emendas parlamentares a hospitais de seu tio-

avô, Augusto de Souza Coelho. Augusto é diretor-presidente da Associação Petrolinense de Amparo à 

Maternidade e à Infância (Apami), uma entidade privada que faz atendimentos médicos em Petrolina (PE) 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que também oferece consultas e exames particulares. 

 

A primeira emenda, de R$ 200 mil, previu dinheiro do Orçamento da União de 2011. Os recursos, do 

Fundo Nacional de Saúde, chegaram a ser empenhados (autorizados) e liquidados (verificados para o 

pagamento final). Para o Orçamento de 2012, Fernando Filho reservou mais R$ 200 mil, do mesmo fundo, 

para os hospitais do tio-avô em Petrolina, cidade onde o deputado deve sair candidato a prefeito nas 

eleições deste ano. Para essa última emenda, ainda não há previsão de empenho, liquidação e pagamento. 

 

Augusto é tio-avô de Fernando Filho e tio do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. 

A família foi favorecida por diversas ações do ministério e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), presidida até a semana passada por um dos irmãos de 

Fernando Bezerra, Clementino de Souza Coelho. Um tio do ministro, Osvaldo de Souza Coelho, foi 

indicado para o cargo de conselheiro do Comitê Técnico Consultivo para o Desenvolvimento da 

Agricultura Irrigada. Augusto, beneficiado pelas emendas do sobrinho, é irmão de Osvaldo. 

 

A especialidade das unidades de saúde da Apami é o tratamento de câncer. Atendentes do Centro de 

Oncologia Dr. Muccini informam que a assistência médica é feita somente pelo SUS. Ao Correio, 

Augusto reconheceu que um aparelho de mamografia é utilizado também para atendimento particular. 

―Nosso mamógrafo é de melhor qualidade e chama a atenção das pessoas da região. A Apami não é 

proibida de ganhar dinheiro. Só deve reinvestir tudo na entidade.‖ 

 

A Policlínica Dr. Izaías e o Laboratório de Análises Clínicas também integram a Apami. Os dois fazem 

exames e consultas particulares, em diversas especialidades. O preço da consulta é de R$ 45, segundo os 

atendentes das unidades. A primeira emenda, referente ao Orçamento da União de 2011, fez uma 

referência específica ao centro de oncologia. Os R$ 200 mil devem ―apoiar na manutenção da unidade de 

saúde – Centro de Oncologia Dr. Muccini‖. Já a emenda para o exercício de 2012 destina o dinheiro para a 

Apami como um todo. 
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Biografia 

O diretor-presidente da associação foi prefeito de Petrolina na década de 1980. Antecedeu os mandatos de 

Fernando Bezerra Coelho na prefeitura. Augusto também é sócio de uma rádio na cidade e do Curtume 

Moderno, uma empresa de processamento de couro. A biografia do ministro da Integração Nacional 

informa que ele foi superintendente do curtume entre 1979 e 1982. A Agência Nacional de Águas (ANA) 

concedeu no ano passado à indústria, entre outras empresas, uma outorga para uso de recursos hídricos da 

União. 

 

―As emendas não são para mim. São para a instituição. Outros deputados propuseram emendas‖, diz 

Augusto. Segundo ele, 95% dos atendimentos da Apami são pelo SUS. O presidente da associação afirma 

ter ―relações plenas de amizade e familiares‖ com o deputado Fernando Filho, mas nega ―interesses 

financeiros comuns‖ com o sobrinho. 

 

As emendas foram pedidas por cartas circulares, encaminhadas para todos os parlamentares de 

Pernambuco, conforme Augusto. ―Minha mãe teve 17 filhos. Minha família, para mim, são mulher, filhos 

e netos. Tem sobrinho que eu não conheço.‖ O Correio tentou ouvir o deputado Fernando Filho, mas ele 

não deu retorno às ligações. 

 

Na berlinda 

Atuação do deputado federal Fernando Coelho Filho (PSB-PE) favorece a família na região de Petrolina. 

Ele também é ajudado pelo pai, o ministro Fernando Bezerra: 

 

Eleições municipais 

O deputado Fernando Filho é pré-candidato à Prefeitura de Petrolina neste ano. As ações do pai, o 

ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, são no sentido de favorecer o deputado na 

região. 

 

Emendas 

Dos R$ 15,3 milhões em emendas do deputado à Codevasf, estatal subordinada ao Ministério da 

Integração Nacional, R$ 9,1 milhões se referem ao exercício de 2011, ano em que o pai virou ministro e o 

tio, Clementino de Souza Coelho, exerceu a presidência da estatal. Fernando Filho foi o único deputado 

que teve todas as emendas empenhadas. 

 

Cota parlamentar 

Doadores da campanha do deputado foram contratados em 2011 com dinheiro da cota de gabinete do 

parlamentar. Uma empresa de aluguel de carros doou R$ 1 mil e recebeu R$ 32,5 mil para prestar serviços 

a Fernando Coelho Filho. Um escritório de advocacia doou R$ 2 mil e, depois, assinou contratos de R$ 15 

mil com o gabinete. 

 

Doações 

Duas construtoras, de Recife e Petrolina, doaram R$ 70 mil à campanha de Fernando Filho e assinaram 

contratos de R$ 98,6 milhões com a Codevasf. Parte dos contratos foi assinada em 2011. Aditivos 

contratuais garantiram a extensão das parcerias.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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