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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o trabalho da Frente Parlamentar de apoio às Santas 

Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas na área de saúde, durante a 1ª 

Sessão Ordinária da 54ª Legislatura. A Instituição Legislativa, por força regimental, pauta 

seus trabalhos no poder decisório dos dirigentes da Mesa e das Lideranças Partidárias 

restringindo estratégias individuais. Dessa forma como se dão a criação de espaços para 

constituição e atuação das Frentes? A saúde como um dos principais fundamentos para o 

exercício de uma cidadania plena justificou a busca e aferição das informações.  A construção 

da pesquisa se deu através do levantamento de dados documentais, eventos públicos e 

entrevistas com parlamentares. Pesquisou-se a gradual abrangência da assistência médica, o 

papel das instituições filantrópicas e da legislação que as ampara. Para contextualizar o modo 

de atuação da Frente, elaborou-se revisão de literaturas clássicas e contemporâneas abordando 

democracia e representação política, com enfoque em estudos atuais que demonstram que os 

parlamentares são orientados pela obediência partidária, previsibilidade nas votações, em 

oposição a teorias que classificam de prevalência da indisciplina partidária, patronagem e 

fisiologismo os fatores norteadores dos legisladores. Em detrimento da escassez de literatura, 

pode-se levantar dados históricos da formação no parlamento de colegiados nos moldes das 

Frentes – principalmente no período democrático de 1945/1964, e nos dias atuais retroagiu-se 

à 52ª Legislatura o acesso a dados eletrônicos.  

 

 

Palavras-Chave: 1. Frente Parlamentar, 2. EC/29, 3. Santas Casas, 4. Filantropia, 5. Partidos 

Políticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the work of the parliamentary front to support the Holy Houses 

of Mercy, Hospitals and philanthropic entities in health during the 1
st 

Ordinary Session of the 

54
th

 Legislature. The Legislative Institution, by regimental strength, adjust their works on the 

leaders of the director board and partisan leadership’s power of decision restricting individual 

strategies. Thus, how are created the spaces for constitution and operation of the Fronts? 

Health as one of the most important fundamentals for the assignment of citizenship justified 

our search for informations and the measurement of these informations. The construction of 

this research was made by data collection that includes documents, public events and 

interviews with the parliamentary. The gradual coverage of health care, the role of 

philanthropic institutions and the legislation that protect them was investigated. In order to 

contextualize the procedures of the Front, the classical and contemporary literature about 

democracy and political representation was reviewed with a focus in works that demonstrate 

that the parliamentarians are oriented for the partisan obedience, predictable suffrage, instead 

of opposite theories that classify the directions of the parliamentarians as the prevalence of 

partidary indiscipline, the patronage and “fisiologismo” (a Brazilian Portuguese term that 

define the practice of favoring political allies). Unlike the shortage of literature, we could find 

historical data of collegiate’s formation on the parliament in the mold of the Fronts – 

especially on democratic period between 1945/1964, nowadays could rewind to the 52
nd

 

Legislature the access to electronic data.  

 

 

Keywords: 1. Parliamentary Front, 2. EC/29, 3. Holy Houses, 4. Philanthropy, 5. Political 

Parties. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta do presente trabalho é dedicar-se a uma das estruturas de representação 

do Legislativo, os colegiados, instituídos em forma de Frentes Parlamentares. Será analisada, 

de forma mais detida, a Frente de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 

Entidades Filantrópicas na Área da Saúde
1
. 

Em seu estatuto, a Frente preconiza seus objetivos de estimular, proteger e defender a 

ampla rede dessas entidades conforme aponta o estudo empreendido por Portela et al (2004, 

p.812). Nesse estudo, demonstra-se que o Setor Hospitalar Filantrópico no Brasil é 

responsável por cerca de um terço dos leitos existentes no país.  Esse setor, na prática, é parte 

significativa dos segmentos que viabilizam o exercício do cidadão ao direito social à saúde. 

O interesse pelo assunto sustenta-se a partir da percepção da saúde como fundamento 

básico para a cidadania plena. A inspiração para discuti-la origina-se das reflexões deixadas 

por Marshall (1967, p.63), que empreendeu estudos sobre o que vem a ser cidadania 

subdividindo-a em três partes, ou elementos, sendo eles: civil, político e social. 

De acordo com o autor mencionado, o elemento civil, relaciona-se aos direitos 

necessários à liberdade individual, especificamente: a liberdade de ir e vir, de imprensa, do 

pensamento e fé, do direito à propriedade, de contrair contratos e o direito à justiça.  

O elemento político, por sua vez, refere-se ao direito de participação no exercício do 

poder político como organismo investido da autoridade política ou como eleitor dos membros 

de tal organismo.  

Por último, o elemento social relaciona-se desde o direito por um mínimo de bem-estar 

econômico e de segurança, até o direito de participação na herança social e de viver de acordo 

com os padrões que prevalecem na sociedade. Em suas considerações, Vogel (2005, p.1), 

acredita que as instituições mais intimamente ligadas a esse elemento são os sistemas 

educacionais e os serviços sociais. 

Neste contexto, compreende-se que a Frente das Santas Casas foi constituída para 

defesa de direitos constitucionais, visto que, a organização do sistema assistencial de saúde 

está facultada pela CF/1988 Art.199, § 1º: “As instituições privadas poderão participar de 

                                                 
1
 Ao longo do trabalho a Frente de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas 

na Área da Saúde, será denominada apenas por Frente das Santas Casas. 
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forma complementar do sistema único de saúde (SUS)
2
, segundo diretrizes deste, mediante 

contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem 

fins lucrativos”. Esse artigo preconizado pela Constituição Federal é reforçado pela Lei 

Orgânica da Saúde no Art.25
3
. 

Figueiredo & Limongi (2001, p.76) acreditam que por força regimental, os líderes 

partidários controlam a agenda dos trabalhos e assim restringem o campo aberto às estratégias 

individuais dos congressistas em uma arena onde os atores principais são os políticos e seus 

partidos. Dessa forma, tanto os políticos quanto os partidos são submetidos às regras 

institucionais, marcadas no desenho atual pela concentração de poder pelo dirigente da Mesa 

e pelas lideranças partidárias. 

Esse poder decisório dos dirigentes da Mesa e das lideranças partidárias está previsto 

no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) como consta no Art.20
4
. Não há, 

entretanto, nada previsto no RICD sobre as atribuições das Frentes Parlamentares. A 

mobilização e criação cada vez mais frequente desse modelo de colegiado dentro do 

parlamento instiga a busca de conhecimentos que explique a necessidade de proliferação das 

Frentes, em especial da Frente das Santas Casas.  

Em pesquisa no site da Câmara dos Deputados verifica-se o grande número de 

Frentes Parlamentares com significativa proliferação na primeira Sessão Legislativa de cada 

Legislatura. De acordo com dados divulgados pelo site, houve formação de 113 Frentes na 52ª 

Legislatura, 99 na 53ª e 121 na primeira Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. 

 

                                                 
2
 Doravante, será utilizada somente a sigla SUS para referência ao Sistema Único de Saúde. 

3
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para 

participar do SUS. 
4
RICD, Art.20. Os Líderes da Maioria, da Minoria, dos Partidos, dos Blocos Parlamentares e do Governo 

constituem o Colégio de Líderes. 

§1º Os líderes de Partidos que participem de Bloco Parlamentar e o Líder do Governo terão direito a voz, no 

Colégio de Líderes, mas não a voto. 

§2º Sempre que possível, as deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante consenso entre seus 

integrantes; quando isto não for possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta, ponderados os votos dos 

Líderes em função da expressão numérica de cada bancada. 
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Gráfico 1: Frentes parlamentares 
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O fenômeno da proliferação de Frentes, conforme aponta Fonseca (2008), mobilizou 

na Câmara a criação de normas para o estabelecimento das mesmas por meio do Ato nº69 de 

2005 da Mesa Diretora. A partir desse ato houve a exigência de regulamentar os registros 

sobre sua criação. Como pré-requisito para inscrevê-las, exige-se um número mínimo 

correspondente a um terço dos membros do Congresso Nacional.  

Segundo Fonseca (2008, p.16), para que as Frentes continuem ativas, os 

Parlamentares renovam seus registros junto à Mesa da Câmara dos Deputados a fim de que 

cumpram o pré-requisito da filiação de um terço de membros do Congresso substituindo os 

Parlamentares não reeleitos. Reiterando as considerações de Fonseca (2008) e de acordo com 

Sena (2007) o principal objetivo do registro é o de permitir o uso dos espaços da Câmara de 

forma ordenada: 

As frentes parlamentares registradas na forma do Ato 69/05 podem requerer 

a utilização de espaço físico da Câmara dos Deputados para a realização de 

reuniões. O pedido de uso de salas e plenários poderá ser deferido, a critério 

da Mesa, desde que não interfira no andamento dos trabalhos da Casa, não 

implique contratação de pessoal ou fornecimento de passagens aéreas. Ou 

seja, as atividades promovidas pelas frentes não podem gerar despesas para a 

Câmara. O Ato 69 garante também que as atividades das frentes 

parlamentares registradas sejam amplamente divulgadas pela TV Câmara, 

Rádio Câmara, Jornal da Câmara e na página da Câmara dos Deputados na 

Internet. (Sena, 2007, p.5) 

O estudo de Fortes (2010) complementa os dados sobre a composição das Frentes. 

Segundo a referida autora, as Frentes podem ser Mistas (compostas por Deputados e 

Senadores), ou apenas Frentes Parlamentares (composta apenas por Deputados). 
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Pretende-se com a elaboração da pesquisa: 

 Identificar as estratégias de atuação política da Frente Parlamentar de apoio às 

Santas Casas a favor de seus objetivos. 

Almeja-se com a elaboração desta pesquisa sobre as Frentes Parlamentares, expandir 

conhecimentos que possam colaborar com o aumento do acervo de dados relativos a elas, pois 

se trata de um fenômeno que vem crescendo nas últimas legislaturas. O estudo foi elaborado a 

partir de um raciocínio hipotético-dedutivo, com vistas a analisar um caso concreto, cuja 

coleta de dados se deu através de pesquisa documental, bibliográfica, de observação e de 

entrevistas abordando o tema.  

É importante destacar, que a bibliografia compreende estudos que definem o trabalho 

das Frentes Parlamentares na Câmara como uma ponte para a criação de novos espaços de 

atuação para os colegiados com objetivos específicos – como o da Frente das Santas Casas, 

oportunizando resolutividade. Isso ocorre em contraposição ao engessamento imposto pelas 

lideranças atuais. 

Outro aspecto importante para a adesão de políticos e de partidos aos trabalhos das 

Frentes, principalmente aos cargos de maior destaque (presidente e vice-presidente), é a 

visibilidade, ou seja, a possibilidade de apresentar-se publicamente (o que contribui para 

reforçar os vínculos com o eleitorado). 

Os métodos utilizados para alcançar o objetivo de elaborar o trabalho abrangeram 

exame de documentos primários, dentre eles: atas, requerimentos, materiais confeccionados 

pela Frente das Santas Casas, discursos, comparecimento para observação espontânea aos 

eventos realizados no dia 16/08/2011 no auditório Petrônio Portela no Senado Federal e no 

dia 28/03/2012 no Plenário 1 da Câmara dos Deputados. Consultaram-se também os bancos 

de dados da CD para busca de informações sobre as Frentes. 

Realizou-se ainda um total de três entrevistas, totalizando 47 minutos gravados. A 

coleta se deu por orientação de roteiro previamente elaborado, mas houve ampla liberdade 

para as respostas. A seleção dos entrevistados teve como principal alvo, o presidente da 

Frente e aqueles que se demonstraram mais atuantes. A presença de membros do Senado 

Federal dentre os participantes da Frente não será contemplada na pesquisa, visto que trata de 

recorte que delimita ações na Câmara, durante 1ª Sessão Ordinária da 54ª Legislatura. 

Em um primeiro ato, as entrevistas foram gravadas. Depois, executou-se a 

transcrição do conteúdo e foram selecionadas categorias chaves para apreender a importância 



 

 

15 

e o modo de trabalho da Frente, justificadas através de seleção de falas as quais foram 

apresentadas em forma de uma matriz, sendo redigido a partir de todas essas informações o 

texto final. Não há pretensão nesse estudo de esgotar o tema, mas, apenas instigar o leitor a se 

posicionar frente a atuação das Frentes Parlamentares e à disponibilização de recursos 

públicos, em especial, aqueles voltados para a área de saúde. 

O trabalho foi desenvolvido em três capítulos. No capítulo 1, apresenta-se uma breve 

retrospectiva do modo como ocorria o acesso à saúde, principalmente durante o século XX, 

além de uma revisão literária sobre as instituições filantrópicas e a evolução das leis sobre 

filantropia.  

O capítulo II é dedicado às várias literaturas que tecem argumentos sobre democracia 

e representação política com uma abordagem especial para os estudos atualizados de duas 

importantes leituras antagônicas, feitas na atualidade, sobre a condução política no processo 

legislativo. A revisão literária sobre a atuação das Frentes Parlamentares encerra o capítulo II. 

O capítulo final é dedicado a analisar a Frente das Santas Casas abordada desde a 

fundação na 52ª Legislatura até a reabertura na legislatura atual. A entrevista com o atual 

dirigente e os seus membros mais atuantes, contribuiu para enriquecer o trabalho e embasar a 

análise. Por último, as considerações finais, foram dedicadas ao confronto e análise dos dados 

levantados. 
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CAPÍTULO 1 

O ACESSO À SAÚDE NO BRASIL 

1.1 Histórico 

O acesso à assistência médica até a Constituição de 1988 não era tão abrangente e 

poucos podiam acessá-la. A participação do Estado na assistência médica só teve início nos 

primeiros anos do século XX, ainda assim, limitando-se ao repasse de recursos para entidades 

filantrópicas, Santas Casas, que prestassem assistência à população carente. Esses recursos 

provinham da disponibilização de subsídios como os de concessão de loterias e/ou isenção de 

taxas alfandegárias.  

As obrigações diretas do Estado restringiam-se aos atendimentos de urgência, 

controle de epidemias e saneamento. De 1897 a 1930 a saúde passou a ser tratada pelo 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores por meio da Diretoria Geral de Saúde Pública. As 

ações limitavam-se à saneamento e combate a endemias como a varíola, peste, cólera, dentre 

outras. 

Em 1923 a previdência social surgiu com o decreto conhecido como Lei Elói Chaves 

quando foram criadas as CAPS – caixas de aposentadorias e pensão. O decreto não 

contemplava os trabalhadores do campo, apesar da população ser eminentemente rural e de o 

Congresso ser composto predominantemente por representantes das oligarquias rurais.  Houve 

a partir desta data uma propagação de caixas de aposentadoria e pensão: 183 CAPs de 1923 à 

1933, como relata Belinati (apud Paulus & Cordoni, 2006, p.14). 

Organizadas pelas empresas, as CAPs ofereciam assistência médica, medicamentos, 

aposentadorias e pensões aos seus trabalhadores filiados. Posteriormente, as CAPs foram 

agrupadas em IAPs – Institutos de Aposentadoria e Pensão, entidades de grande porte que 

reuniam trabalhadores agrupados por ramos de atividades.   

Em 1930 criou-se o Ministério da Educação e Saúde. O foco das questões voltadas 

para a saúde eram ações como: vacinação, campanhas, combate a endemias, etc. Após a 2ª 

Guerra Mundial o Estado passou à progressiva intervenção, assumindo obrigações financeiras 

referentes à assistência à saúde da população.  
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A saúde desmembrou-se do Ministério da Educação em 1953. Com a saída, o foco 

direcionou-se exclusivamente aos assuntos da saúde pública. Em 1960 procurou-se 

uniformizar a assistência médica dos IAPs através da Lei Orgânica da Previdência Social. Em 

1966 com a fusão dos IAPs surge o INPS – Instituto Nacional de Previdência Social na busca 

de uniformizar e centralizar a Previdência Social. 

Notadamente, toda essa evolução reflete as mudanças empreendidas no país que 

deixou o predomínio da atividade rural e passou a ter um desenvolvimento urbano 

significativo, evidenciado com a crescente industrialização empreendida desde o governo de 

Getúlio Vargas e impulsionada durante governo do presidente Juscelino Kubitscheck.  

Houve deslocamento e fortalecimento da economia urbana, o que gerou, nas cidades, 

força de trabalho a demandar por sistema de saúde. Conforme Delgado (2003, p.123), o Brasil 

dos primeiros meses de 1964, mais urbano, industrializado e democrático, era muito diferente 

do Brasil de 1945, predominantemente agrário e marcado pela estrutura autoritária do Estado 

Novo. 

A partir da década de 70 estendeu-se o acesso à assistência médica da Previdência 

Social aos empregados domésticos e autônomos. Contudo, a expansão da assistência médica 

previdenciária na década de 1970 e o aumento de gastos com saúde nas despesas do INPS, 

culminaram com a crise da Previdência Social no início da década de 1980. Diminuição de 

receitas devido à recessão econômica, redução de massa salarial, aumento da cobertura sem a 

devida contribuição, baixo índice de qualidade de atendimento, frequentes fraudes, entre 

outras causas, levaram a Previdência a ações racionalizadoras.  

Até surgir a mobilização pela reforma sanitária, a saúde estava centralizada no 

Governo Federal, através do Ministério da Previdência (INAMPS), Ministério da Saúde 

(Fundação Sesp/Sucam), Ministério da Educação (HUE), Ministérios Militares (Exército, 

Marinha e Aeronáutica). Segundo Moraes, isso ocorreu “por ações verticalizadas sem 

considerar as grandes diversidades regionais, com ausência de participação de Estados e 

Municípios” (2006, p.2), além de reforçar a falta de integração entre unidades de saúde das 

instituições federais nos Estados e Municípios. Prevalecia a cultura de que saúde era 

competência federal, não havia participação e nem controle por parte da sociedade. 

Dentro do movimento pela redemocratização do país, no final dos anos setenta, a 

insatisfação com o sistema de saúde vigente despertou a mobilização de um movimento 

intelectual e político que marcou o início de manifestações pela reforma sanitária brasileira. 
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Este movimento, abraçado por profissionais de universidades, foi propulsor da VIII 

Conferência de Saúde que aconteceu entre 17 a 21 de março de 1986, cujas recomendações 

foram absorvidas pela Constituição de 1988. Conforme Paulus & Cordoni (2006, p.17) a 

Constituição de 1988 “deu nova forma à saúde no Brasil, estabelecendo-a como direito 

universal”. A saúde para todos passou definitivamente a ser reconhecida dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Por toda mobilização empreendida houve o surgimento e a proposta do SUS, no qual 

o acesso igualitário a todos os cidadãos ficou garantido na Constituição Federal. Vinte e 

quatro anos passados desde a universalização e o acesso da população ao direito à saúde 

perpetua-se, entretanto, o desafio de transferir e operacionalizar os recursos necessários que 

possibilitem construir um sistema realmente justo e humanizado. Delduque & Bardal (2008, 

p.108), pontuam que “embora a saúde tenha sido reconhecida no ordenamento jurídico, sua 

realização está condicionada ao financiamento das ações e serviços de saúde”. 

O impacto pós Constituição/88, se deu, principalmente, na transferência de recursos. 

Delduque & Bardal (2008, p.111) ressaltam que, “o art. 55 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), continha a disposição de que, até que fosse aprovada a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no mínimo 30% do Orçamento da Seguridade Social 

seria destinado ao setor saúde”. A falta de clareza no estabelecimento da repartição das 

receitas gerou competição entre ações de saúde e previdência. O cenário propiciava destino 

das melhores fatias arrecadadas ao setor previdenciário, em face de benefícios legalmente 

definidos, restando às demais áreas da seguridade adequação de suas ações aos ajustes 

orçamentários.  

A necessidade do estabelecimento de fontes estáveis de financiamento para a saúde 

fez surgir Propostas de Emendas à Constituição (PEC), com vistas a garantir e afixar recursos. 

Foi quando, no ano de 2000, através da EC 29/00, deu-se nova redação ao § 2º do art. 198, 

ressaltando que o financiamento da saúde deva ter volume e regularidade adequados e que a 

União, Estados e Municípios devam vincular patamares mínimos de recursos, para garantir o 

direito à saúde.  
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Ainda Segundo Delduque & Bardal (2008, p.112), as indefinições contidas na 

EC/295, bem como interpretações controversas da emenda, mostraram a necessidade de um 

Projeto de Lei Complementar (PLP), que propiciasse entendimento definitivo à questão.  

Neste contexto, tramitou na Câmara o PLP 306/2008, de autoria do Senador Tião Viana, no 

Senado o projeto era denominado por PLS 121/2007, cuja ementa anunciava que:  

Dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, 

Distrito Federal, Municípios e União em ações e serviços públicos de saúde, 

os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas 

de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas 

de governo. 

Durante tramitação pela Câmara o primeiro embate aconteceu na Comissão de 

Finanças e Tributação (CFT), sob a relatoria do Deputado Pepe Vargas. O PLP 306/08 foi 

julgado inadequado do ponto de vista orçamentário e financeiro sendo apresentado um 

substitutivo, cujas principais abordagens foram a retirada do montante de 10% das receitas 

correntes brutas da União e acrescentou-se por decisão dos Líderes das bancadas do PT, 

PMDB, PSB, PDT, PC do B, PR, PTB e PP, a proposta da criação de um novo imposto, a 

Contribuição Social para a Saúde (CSS).  

Neste cenário inseriu-se uma das propostas de atuação da Frente das Santas Casas, de 

mobilizar em favor de regulamentar a EC/29. As demais propostas de atuação da Frente 

abordavam o aperfeiçoamento da legislação da filantropia (Lei 12.101/2009) e mobilização 

frente ao Poder Executivo, em busca de financiamentos junto ao BNDES e Caixa Econômica 

Federal.  

Na expectativa de votação da EC/29, dados quantitativos divulgados pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM) 
6
, ressaltam que 145 milhões de brasileiros (76,1% da população) 

dependem do atendimento do SUS – podendo ultrapassar a 90% de atendimentos em alguns 

Estados, muito embora conforme alerta o Conselho a grande maioria dos atendimentos são 

ainda realizados em situações precárias de infraestrutura, condições sanitárias insalubres e 

sobrecarga de trabalho.  

                                                 
5
 A EC n. 29/00 não define, por exemplo, o que entende por ações e serviços públicos de saúde se serão somente 

os dispêndios realizados por intermédio do Ministério da Saúde ou se deverão ser levados em conta os demais 

gastos correlatos, como por exemplo, os montantes aplicados em hospitais universitários pelo Ministério da 

Educação ou a manutenção dos serviços de saúde do Distrito Federal. Estas dúvidas e algumas interpretações 

controversas da emenda, quanto à definição do que são ações e serviços de saúde mostraram a urgência de um 

Projeto de Lei Complementar (PLP) que desse um entendimento definitivo à questão. 
6
 Cf. Reportagem “Radiografia do SUS” em Jornal do Conselho Federal de Medicina. Ano XXVI. Nº 197. 

Junho/2011. 
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O último ato para regulamentação da EC/29 na Câmara dos Deputados aconteceu no 

dia 21/09/2011, por votação nominal eletrônica com quórum de 436 Deputados, impôs-se 

derrota às pretensões governistas, quando 355 deputados de oposição e também da coalizão 

de sustentação ao governo votaram a favor da retirada da proposta de criação da CSS. A 

orientação das Lideranças bem como o resultado da votação do PLP 306/2008 está 

demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1. Resultados na votação nominal do PLP 306/2008 

Partidos 

Bancada 

presente na 

votação 

Orientação Resultado 

PT 80 SIM 

87,5% SIM 

7,5% NÃO 

3,75% Abstenção 

1,25% Presidente 

PMDB 64 NÃO 
96,87 NÃO 

3,13 SIM 

PSDB 44 NÃO 100% 

DEMOCRATAS 39 NÃO  100% 

PR 36 NÃO 100% 

PP 35 NÃO 100% 

PSB 25 NÃO 
96% NÃO 

4% SIM 

PDT 22 NÃO 

86,36% NÃO 

9,09% SIM 

4,55% Abstenção 

PTB 17 NÃO 100% 

PSC 16 NÃO 100% 

PV 13 NÃO 
92,31%NÃO 

7,69%SIM 

PPS 11 NÃO 100% 

PCdo B 10 NÃO 100% 

PRB 10 NÃO 100% 

PTC/PTdoB/PSL/PHS 8 NÃO 100% 

PMN 3 NÃO 100% 

PSOL 3 NÃO 100% 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base nos dados do site www.camara.gov.br. Resultado da votação 

nominal do PLP 306/2008 realizado em 21/09/2012. Acesso em 01/04/2012. 
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Gráfico 2. Votação a favor da EC/29 
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A previsão da criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS) foi rejeitada pela 

maioria posteriormente, o PLP 306/2008 fosse transformado na Lei Complementar 141/2012, 

em 13/01/2012.  

Após a regulamentação da emenda constitucional, em matéria veiculada no Jornal do 

Conselho Federal de Medicina em janeiro de 2012, Araujo
7
 ressaltou que não houve 

acréscimos de novos recursos da União à saúde. A proposta inicial do então Senador Tião 

Viana, de reservar um montante igual a 10% das receitas correntes brutas, foi descartada 

assim como a proposta da criação de nova contribuição social (imposto) para a saúde.  

Ainda com relação a esse assunto dados da Revista do Médico (de novembro/ 

dezembro de 2011)
8
, apresentam as seguintes informações:  

a) institucionalizou-se a prática corrente de a União destinar à saúde o valor aplicado 

no ano anterior, acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) de 

dois anos anteriores. Os Estados já estavam obrigados a investir 12% e os 

Municípios 15% sobre a arrecadação dos seus impostos;  

b) incorporou-se ao texto a destinação da inclusão dos recursos do Fundo de 

Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB) na base de cálculo que os 

Estados aplicarão em saúde. Manteve-se com essa medida, repasse na ordem de 

R$7 bilhões. 

                                                 
7
 Cf. ARAUJO, R. Regulamentação da Emenda 29: Texto Sancionado é Alvo de Críticas. Jornal do Conselho 

Federal de Medicina. Ano XXVII. Nº 204. Janeiro/2012. 
8
 Cf  Referências. 
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A Lei Complementar 141/2012 definiu também o que pode ser considerada despesa 

de saúde: vigilância em saúde (epidemiológica e sanitária); capacitação do pessoal do SUS; a 

produção, a compra e a distribuição de medicamentos, sangue e derivados, entre outros 

insumos; gestão do sistema público de saúde; obras na rede física do SUS e a remuneração de 

pessoal em exercício na área.  

Coibiram-se aos entes federativos, iniciativas de considerar como despesas de saúde 

o pagamento de inativos e pensionistas; a merenda escolar; a limpeza urbana e a remoção de 

resíduos; as ações de assistência social e obras de infraestrutura. 

Ao final da tramitação, segundo a Revista do Médico, perdeu-se oportunidade de 

corrigir distorções, pois o Brasil investe no setor de saúde 3,5% do PIB, enquanto esses 

investimentos chegam a 6,5% em outros países com sistemas universais de saúde, como por 

exemplo, o Reino Unido e o Canadá.  

Após esse breve histórico no subitem que se segue será ressaltada a importância das 

instituições filantrópicas. 

1.2  A importância das instituições filantrópicas 

As instituições filantrópicas, no formato jurídico organizativo, constituem-se como 

instituições sem fins lucrativos, que se sustentam com subsídios governamentais e a isenção 

de taxas e impostos. Na prestação de assistência à saúde, as santas casas e outros hospitais 

filantrópicos são os principais executores – destacando-se também as beneficências e as 

associações mutuais de imigrantes e sindicatos. 

Essas entidades filantrópicas podem ser ainda definidas de forma mais abrangente e 

amparadas legalmente conforme o disposto no Art 1º do decreto 752/93: 

 

Art.1º; Considera-se entidade beneficente de assistência social, para fins de 

concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, de que trata o 

art.55, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a instituição 

beneficente de assistência social, educacional ou de saúde, sem fins 

lucrativos, que atue, precipuamente, no sentido de: 

I - proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; 

II - amparar crianças e adolescentes carentes; 

III - promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas 

portadoras de deficiência; 

IV - promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde. 
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Conforme Portela et al (2002, p.67), os hospitais filantrópicos são divididos em três 

categorias:  

a) sem isenção dos tributos e contribuições sociais;  

b) com isenção de todos os tributos e contribuições sociais;  

c) com isenção dos tributos e contribuições sociais, exceto COFINS.  

As primeiras Santas Casas
9
 surgiram no Brasil ainda no período colonial. Eram 

administradas pela congregação leiga dos “irmãos da misericórdia”, criada em Portugal no 

século XV. De caráter assistencial, recolhiam alienados, menores abandonados, doentes, 

necessitados e providenciavam enterros gratuitos aos indigentes. 

Foucault (1979, p.194) descreve ações semelhantes na Europa do século XVIII, 

quando ações assistenciais ficavam asseguradas por fundações de caridades, organizações 

leigas ou religiosas que distribuíam vestuários, recolhiam órfãos, mendigos e vagabundos. 

No Brasil, até os primeiros anos após a Proclamação da República, a filantropia teve 

caráter dominante na política de atendimento médico à população. Os diretores eram pessoas 

de destaque na vida pública e dentro das instituições, de maneira geral, havia instalações 

especiais para seus benfeitores. 

Outro ponto sobre as instituições filantrópicas, em especial das Santas Casas, foi a 

transformação dessas instituições originalmente voltadas à caridade para instituições devotas 

à ciência, participando da formação e da incorporação de tecnologia médica (Carvalho et al, 

2001, p.25). 

Em estudo empreendido para mapear o parque hospitalar filantrópico pelo país, 

Portela et al. (2004, p.812) concluíram que o setor hospitalar filantrópico no Brasil é 

responsável por um terço dos leitos existentes no país. Dessa forma, o setor hospitalar 

filantrópico tornou-se um importante prestador de serviços para o SUS. Pode-se concluir por 

meio desses dados a existência de uma expressiva capilaridade e interiorização desse setor no 

território nacional.  

Com base em dados oferecidos pelo Ministério da Saúde, Moraes (2006, p.29) 

aponta a existência de 7564 hospitais, sendo que 2798 (37%) são públicos (federal, estadual 

ou municipal) e 4766 (63%) são privados. Dentre os privados 1719 (22,7%) são beneficentes.  

                                                 
9 Consta de 1498 o primeiro modelo dessa instituição fundada em Lisboa pela rainha Leonor de Lencastre, e 

posteriormente com a chegada dos colonizadores ao Brasil, fundou se aqui no ano de 1543 em terras paulistas o 

primeiro modelo, em que há registros, de uma Santa Casa de Misericórdia.  
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Outro dado importante é que, economicamente, o setor filantrópico atua como agente 

empregador no mercado de trabalho de serviços de saúde, pois, outros estudos mapearam que 

cerca de 60% do emprego assalariado em atividades de atendimento hospitalar privado se 

localiza nestas instituições (Carvalho et al, 2001, p.1)  

Portela et al (2004, p. 812 ), propuseram um estudo que visasse mapear os hospitais 

filantrópicos quanto à localização geográfica, porte, disponibilidade de equipamentos 

biomédicos, complexidade assistencial, perfil de produção e clientela. 

Para tanto, foram selecionados 69 hospitais com menos de 599 leitos e que 

constituíram uma amostra aleatória. Outra amostra chamou-se de grandes entidades, 

composta por 26 hospitais, sendo eles 15 individuais e 11 conglomerados com pelo menos 

599 leitos. Por fim, foram escolhidas dez entidades especiais, reconhecidas no mercado pela 

qualidade assistencial, filantrópica e não prestadora de serviços para o SUS. 

O setor designado como entidades especiais ressalta Portela et al, estão presentes em 

municípios com mais de 200 mil habitantes, em regiões sul e sudeste, 80% dos hospitais estão 

localizados nas capitais. Não são cadastrados como prestadores de serviços ao SUS, porém, 

como executores de procedimentos de internação de alta complexidade, é opção ao gestor 

local do SUS, em função da necessidade de recursos hospitalares, efetuar contratos diretos 

com alguns prestadores privados. 

Segundo Portela et al os hospitais da amostra aleatória respondem por 81,2% de 

interiorização sendo que 53,6% são considerados como os únicos hospitais da cidade. Já os 

hospitais especiais, localizam-se nas regiões sul e sudeste – especialmente regiões acima de 

200 mil habitantes, sendo 8 deles localizados em capitais. Quanto ao número de leitos, as 

grandes entidades respondem por 20 mil leitos o que corresponde a cerca de 13% do total de 

leitos do setor filantrópico.  

Outro dado apresentado pelo estudo foi o mapeamento da presença de equipamentos 

biomédicos. Foi constatado que em 17 dentre os 69 hospitais da amostra aleatória não 

contavam sequer com aparelhos de RX portáteis, configurando precariedade diagnóstica. 

Equipamentos que auxiliam em maior nível de complexidade de assistência como tomógrafos 

e mamógrafos foram detectados em poucos hospitais da amostra e os equipamentos por 

métodos óticos, de maneira geral, concentram-se em hospitais das capitais.  

Os hospitais individuais do segmento grandes entidades, apresentaram incorporação 

de um bom nível de sofisticação de equipamentos em relação aos da amostra aleatória. Os 
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hospitais pertencentes aos conglomerados voltaram a mostrar características próximas ao dos 

de amostra aleatória. Aqueles que fazem parte da amostra de hospitais especiais são, na 

maioria, contemplados com os mais complexos equipamentos auxiliadores do diagnóstico. 

Sobre a complexidade dos atendimentos oferecidos, constatou-se que os hospitais da 

amostra aleatória constituíam-se, em sua maioria, por clínicas voltadas para os atendimentos 

básicos contando com poucos hospitais gerais. Do total de 69 hospitais, 51 não possuíam 

UTIs e estavam localizados em Municípios de até 200 mil habitantes.  

No segmento grandes entidades, os 15 hospitais individuais diferem dos pertencentes 

a conglomerados. Eles estão entre os mais complexos não havendo nenhum de clínica básica e 

abrigam uma ampla lista de especialistas. Observa-se ainda que todos os hospitais especiais 

apresentam UTIs pelo menos para adultos e encontram-se na categoria dos complexos.  

Desta forma, dos hospitais aleatórios cerca de 94% foram identificados como 

prestadores de serviços ao SUS. Já na categoria grandes entidades, 100% dos hospitais 

individuais são prestadores de serviços ao SUS, 74% dos hospitais pertencentes aos 

conglomerados prestam serviços ao SUS e apenas 0,5% de atendimentos nos hospitais 

especiais são destinados ao SUS. 

Em entrevista concedida para a autora
10

, o deputado Antônio Brito apontou que as 

instituições filantrópicas são responsáveis por 41% das internações prestadas ao SUS e 

ressaltou que 901 Municípios só possuem Santas Casas como referência hospitalar. Esses 

dados possibilitam dimensionar o relevante papel dos hospitais filantrópicos para com o SUS, 

pois, em alguns Municípios são os únicos prestadores de serviços hospitalares e exercem 

papel de destaque como prestadores de serviços de maior complexidade hospitalar em capitais 

e cidades de maior porte.   

Da importância dessas instituições será abordada a evolução pela qual elas passaram 

no subitem seguinte. 

 

                                                 
10

 Entrevista realizada e gravada em 30/11/2011, concedida pelo Deputado Antônio Brito (PTB/BH) presidente 

da Frente em apoio às Santas Casas. 
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1.3 Evoluções da lei da filantropia 

Há relatos do Império, datados do ano de 1831, definindo que hospitais de caridade 

não precisavam pagar o imposto da décima urbana (Weber apud Carvalho et al, 2001, p.24). 

Também durante o Império o Decreto nº 2.711 de 19 de Dezembro de 1860, estabelecia 

reconhecimento jurídico das Sociedades Beneficentes ou de Auxílios Mútuos. 

Na República Velha, buscou-se regulamentar as entidades sem fins lucrativos. 

Através do Código Civil Brasileiro, a Lei 3.071 de 1916 art.16 § I estabeleceu que “as 

sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, associações de utilidade 

pública e fundações” constituíam-se como pessoas jurídicas de direito privado. Esta lei 

estabelecia regras para organização, dissolução, vantagens, normas especificas, e doações 

para instituições de caráter não econômico. 

A Lei 91 de 1935, que dispunha sobre o reconhecimento da utilidade pública, 

estabeleceu novas formas de regulação e de distribuição de privilégios para as instituições não 

lucrativas. A partir de então, surgiu à obrigatoriedade de apresentar anualmente a relação 

minuciosa de serviços prestados à comunidade, sob pena de ter cassada sua declaração de 

utilidade pública. 

A classificação de uma instituição como de utilidade pública, propicia a obtenção de 

vantagens e garantias, isenção de taxas e impostos diversos. Isso possibilita a essas 

instituições uma situação vantajosa, em comparação àquelas que não possuem os mesmos 

benefícios, na concorrência de mercado e a ampliação da oferta de serviços para outros 

segmentos da população, situação que segundo Carvalho et al (2001, p. 28), permanece nos 

dias atuais. 

A Constituição de 1946
11

 traz a filantropia para o âmbito constitucional do país, 

vedando o lançamento de impostos sobre “templos de qualquer culto, bens e serviços de 

Partidos Políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que suas rendas 

sejam aplicadas integralmente no País para os respectivos fins” (Carvalho et al, 2001, p.28). 

Por sua vez, a Lei 5.172 de 1966 do Código Tributário Nacional reforçou a Lei 91 de 

1935, ao definir regras mais especifica para tributação de entidades assistenciais. Segundo 

Carvalho et al (2001, p.32), pelo novo código ficou vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, efetuar cobrança de impostos sobre o patrimônio, a renda e aos 

                                                 
11

 Art.31, inciso V, alínea b da Constituição Federal de 1946. 
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serviços de assistência social. Há a necessidade de que sejam observados os requisitos de não 

distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou das suas rendas a título de lucro ou 

mesmo da participação no seu resultado, além da aplicação integral dos seus recursos no país 

para manutenção de seus objetivos institucionais, voltados para coletividade, e a manutenção 

de sua escrituração de receitas e despesa dentro da formalidade. 

A Constituição outorgada de 1967
12

 manteve vedação à cobrança de impostos, mas, 

acrescentou a possibilidade de regular, por meio de legislação ordinária, a concessão do 

benefício. Hospitais filantrópicos, beneficiados com isenções e subsídios, foram sendo 

incorporados à prestação de serviços estabelecidos pelas políticas de saúde como forma de 

compensação o que configura uma situação de dependência, uma vez que não havia estrutura 

hospitalar pública, como ficou demonstrado em censo de 1965. Nesse período, os hospitais 

privados (incluindo os filantrópicos) somavam 86% e os hospitais públicos 14%. 

Importa ressaltar que no decorrer da década de 70, o marco na relação entre Estado e 

instituições filantrópicas, no que tange a assistência à saúde, foram os convênios rurais. Esses 

convênios viabilizaram o atendimento ambulatorial e hospitalar da população rural por meio 

de um sistema de subsídios fixos do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural 

(FUNRURAL). 

Durante a crise da Previdência, no início da década de 1980, houve um estreitamento 

da relação entre rede pública e hospitais filantrópicos que ganharam destaque na agenda 

política previdenciária para o setor saúde. Atualmente, a Lei da Filantropia 12.101/09 entrou 

em vigor em novembro de 2009 gerando impacto às entidades beneficentes, uma vez que, 

imprimiu aumento considerável de regras às instituições que atuam na assistência social, 

educação e saúde. 

O reflexo da nova lei no cotidiano das entidades do setor de saúde foi exigir rigor 

fiscal na escrituração contábil para poderem usufruir dos benefícios oriundos da certificação, 

condição essencial para conseguir garantir a manutenção do CEBAS – Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social. 

A inclusão da proposta de correções em artigos da lei 12.101/09, na tramitação da 

medida provisória nº 526/2011 foi uma ação de significativa efetividade da Frente das Santas 

Casas. No boletim online nº 13 de 29/06/2011, o presidente da frente Deputado Antônio Brito 

ressaltou o quão fundamental foi “a compreensão do Governo, dos Secretários de Saúde dos 

                                                 
12

 Art.20, inciso III, alínea c da Constituição Federal de 1967. 
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Estados e Municípios, e do Congresso Nacional de que sem regras claras as Santas Casas e 

Hospitais Filantrópicos poderiam ser prejudicados na continuidade da prestação de serviços 

ao SUS”.  

As alterações, pontuais, foram estabelecidas pelo Art. 9º da MP 526/2011, 

posteriormente transformada na Lei Ordinária 12453/2011, abrigando modificações nos 

artigos 4º, 5º, 6º e 8º da Lei da Filantropia 12.101/09, cujas principais alterações foram 

possibilitar que o Ministério da Saúde, por meio de portaria, gerencie as exigências de 

percentual mínimo de 60% de internação prestada ao SUS: 

Art.4º... 

... 

... 

 III - A comprovação da prestação de serviços ao SUS não será mais pelo 

somatório da produção ambulatorial e hospitalar. 

“... O percentual mínimo de 60% de prestação de serviços ao SUS será 

apurado por cálculo percentual simples, com base no total de internações 

hospitalares, medidas por paciente-dia, e no total de atendimentos 

ambulatoriais realizados”.
13

 (grifos da autora) 

 

As alterações na Lei da Filantropia 12.101/09 foram regulamentadas pela portaria 

GM/MS nº 1.970, publicada no DOU, seção I, 18/08/2011. Para prestar maiores 

esclarecimentos, sobre a abrangência esperada com a nova legislação, Cleusa Bernardo do 

Ministério da Saúde prestou esclarecimentos e o Ministro Alexandre Padilha ressaltou que 

“não existiria SUS sem a presença das Instituições Filantrópicas” e justificou as significativas 

alterações da Lei da Filantropia a uma tendência dos dias atuais de “salvar vidas com 

procedimentos ambulatoriais”.   

Durante o mesmo encontro realizado no dia 28/03/2012, no Plenário 1 da Câmara, o 

Ministro Padilha ressaltou que as novas medidas visavam também coibir a prática do reajuste 

linear da tabela do SUS, pois o reajuste como era praticado fez surgir verdadeiros feudos 

dentro dos hospitais, propiciando a concentração de setores bem remunerados em detrimento 

de outros não tão bem remunerados, fazendo com que os gestores perdessem a 

governabilidade, ficando reféns dos setores bem remunerados. 

A expectativa com a nova legislação é de fortalecer as entidades que optem por 

contratos globais envolvendo Municípios e Estados que estabeleçam parcerias com o SUS 

                                                 
13

 Art.4º - inciso III com comentário de Cleusa Bernado. Disponível em: <http://www.fehosp.com.br/ 

v2/servicos/eventos/audhosp/audhosp/2011/apresentacoes/arquivos/20110913/Recentes_avancos_no_ambito_da

_Certificacao_de_Entidades_Beneficentes_Cleusa_Bernardo.pdf> Acesso em: 08/06/2012. 
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aderindo às redes prioritárias, dentre elas, Rede Cegonha (de atendimento materno e infantil), 

Rede de Urgência/Emergências (Saúde toda hora), Oncologia e atendimentos a usuários de 

álcool e drogas, e às instituições que contribuam para diminuir o tempo de espera para 

cirurgias eletivas como as de catarata, ortopédicas, etc. E oferecer tabela diferenciada aos 

procedimentos de média e alta complexidade. 
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CAPÍTULO 2 

DEMOCRACIA E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

2.1  Revisão sobre Democracia e Representação Política 

A Constituição Federal de 1988 define a Nação Brasileira, em seu Art.1º como 

República Federativa do Brasil, um Estado Democrático e destaca dentre seus cinco 

fundamentos o pluralismo político. Nesse mesmo artigo, explicita-se sua opção democrática, 

pautada na tolerância às diversidades presentes na sociedade brasileira. Essa opção 

democrática converge também para a representação política, sob a forma de 

multipartidarismo, em detrimento do hegemonismo perpetrado durante o regime autoritário de 

1964/1985. 

Em uma retrospectiva histórica, o ponto de partida necessário para falar sobre 

democracia (e posteriormente sobre representação) é o seu surgimento na antiguidade grega. 

É sabido que toda a atividade pública se desenvolvia na polis, com inexistência de corpos 

intermediários, cujo marco era o da participação direta dos cidadãos nas questões públicas. 

A complexidade das sociedades modernas inviabiliza a prática democrática nos 

moldes da antiguidade, muito embora, seus fundamentos se perpetuem. Democracia é um 

regime de governo onde o poder de tomar decisões está com os cidadãos (povo) seja 

diretamente ou indiretamente por meio de representantes eleitos. A democracia é o regime 

que mais tem sobrevivido ao longo da história recente. Bobbio (2000, p.19) relembra “que 

nenhum regime democrático nascido na Europa após a Segunda Guerra Mundial foi abatido 

por alguma ditadura, como ocorreu após a Primeira”.  

Na história recente brasileira, a restauração do Estado Democrático contou com 

expressiva mobilização popular. O caso mais emblemático aconteceu no ano de 1984, as 

“Diretas Já”, cujo objetivo era apoiar a emenda do Deputado Dante de Oliveira, que 

restabelecia as eleições diretas para Presidente da República no Brasil. 

Uma democracia pode existir num sistema presidencialista, parlamentarista, 

republicano ou monárquico. Sua grande riqueza é opor-se aos regimes totalitários, quando o 

poder concentra-se nas mãos de elites auto-eleitas. Uma das principais funções da democracia 
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é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, 

a proteção legal e as oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da 

sociedade.  

O regime democrático é definido por Bobbio (2000, p.22) como “um conjunto de 

regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e 

facilitada a participação mais ampla possível dos interessados”. Nas palavras de Schumpeter 

(1961, p.346) “A democracia significa apenas que o povo tem oportunidade de aceitar ou 

recusar aqueles que o governarão”, desde que, ressalta o autor, haja concorrência livre entre 

possíveis líderes pelo voto do eleitorado. 

Sabe-se que o aclamado pai da democracia moderna, Jean-Jacques Rousseau (apud 

Bobbio, 2000, p.53) convenceu-se de que “uma verdadeira democracia jamais existiu nem 

existirá”, uma vez que requer condições difíceis de serem reunidas. Essas condições 

demandariam um Estado muito pequeno, habitado por uma população conhecida entre si, com 

desprendimento para reunir-se, uma simplificação de costumes a impedir a multiplicação de 

problemas e de discussões espinhosas, uma igualdade de condições e fortunas, pouco ou nada 

de luxo.  

A representação política no Brasil está assegurada pelos Artigos 45 e 46
14

 da 

CF/1988. Este modelo de representação brasileira, bem como da maioria dos Estados 

democráticos modernos é amplamente discutido pelos estudiosos.   

Para Bobbio (2000, p.56), democracia representativa significa que as deliberações 

que dizem respeito à coletividade inteira serão tomadas não diretamente por aqueles que dela 

fazem parte, mas por pessoas eleitas com esta finalidade. No dicionário de política, a 

representação vislumbra a possibilidade de controlar o poder político atribuído a quem não 

pode exercer pessoalmente o poder. (Bobbio & Matteucci & Pasquino, 1998, p.102).  

Nas palavras de Urbinati a (2006) “representação política é um processo circular 

(suscetível ao atrito) entre as instituições estatais e as práticas sociais”. Para a autora “a 

democracia representativa não é nem aristocrática nem um substituto imperfeito para a 

democracia direta, mas um modo de a democracia recriar constantemente a si mesma e se 

aprimorar”. (URBINATI, 2006, p.192) 

                                                 
14

 Art.45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em 

cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 

princípio majoritário. 
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Pitkin (2006, p.30) denomina de “controvérsia mandato-independência”, o dilema 

abordado na literatura sobre representação. O representante deve agir por instruções dos seus 

representados, ou deve ser livre para agir de forma independente e tomar decisões que 

considerar melhor para seu representado.   

O grande porta-voz a defender a independência no mandato, de acordo com Pitkin 

(2006), é o inglês Edmund Burke. O representante do parlamento Inglês no discurso aos 

eleitores de Bristol, ressaltou, ao denunciar as instruções normativas e ao se posicionar e 

defender a liberdade das ações do parlamentar na construção da totalidade em detrimento de 

defesas dos interesses individuais. 

O Parlamento não é um congresso de embaixadores que defendem interesses 

distintos e hostis, interesses que cada um de seus membros deve sustentar, 

como agente e advogado, contra outros agentes e advogados, mas uma 

assembléia deliberativa de uma nação, com um interesse: o da totalidade, 

onde o que deve valer não são os interesses e preconceitos locais, mas o bem 

geral que resulta da razão geral do todo. (Burke, 2005, p.29) 

 

Ainda elaborando considerações sobre governo representativo Stuart Mill (2001, 

p.223) reforça: “Nas comunidades que excedem as proporções de um pequeno vilarejo, é 

impossível a participação pessoal de todos, a não ser numa parcela muito pequena dos 

negócios públicos, o tipo ideal de um governo perfeito só pode ser o representativo”.  

A pertinência em contextualizar teorias políticas clássicas e modernas é refletir sobre 

atuação das Frentes dentro do parlamento. Composições suprapartidárias são passíveis de 

abrigar parlamentares de praticamente todas as legendas, muito embora possam ser 

interpretadas de forma preconceituosa por atuarem na defesa de interesses específicos, o que 

vez por outra são associadas ao lobby
15

, ou à representação delegada, assim descrita:  

A representação como relação de delegação – o representante possui 

iniciativa e autonomia moldada pelo grupo de representados que o elegeu, 

aproxima ao papel de um embaixador no desempenho de seus papéis em 

Organizações Internacionais. (Bobbio & Matteucci & Pasquino, 1998, 

p.1102).   

 

                                                 
15

 Lobby (do inglês lobby, antessala, corredor) é o nome que se dá à atividade de pressão de grupos, ostensiva ou 

velada, com o objetivo de interferir diretamente nas decisões do poder público, em especial do Legislativo, em 

favor de interesses privados. Enquanto nos Estados Unidos o lobby é uma atividade considerada como parte do 

processo político (ser lobista é uma profissão reconhecida e a atividade em si é regulamentada por leis), em 

outros países como o Brasil, a atividade é informal e não regulamentada, o que pode dar margem a interpretações 

de corrupção (Wikipédia). E nas palavras de Graziano (1997, p.4): lobby é uma representação técnica e 

especializada de natureza muito diferente da representação não especializada proporcionada pelos políticos 

eleitos. 
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A proposta de representação do caso específico da Frente das Santas Casas, que se 

constituiu para defesa de interesses específicos, é o de representar o setor filantrópico frente 

ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo nas demandas das Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos. O ganho esperado ao fortalecer o setor não é restrito, visto que o benefício é 

extensivo à população, abrangendo os usuários do SUS e os detentores de planos de saúde. Há 

também outros fatores que agregam visibilidade à representação da Frente, dentre eles, a 

empatia e o simbolismo de instituições associadas à solidariedade e religiosidade, que 

remetem ainda às suas origens no período colonial.  

É perceptível nas reuniões de membros da Frente com os dirigentes de Santas Casas, 

a significativa presença de dirigentes religiosos, com destaque à exaltação da Irmã Dulce, 

grande referência na Bahia, por sua abnegação e dedicação aos menos favorecidos. Portela et 

al (2004, p. 812), ressaltam que 53,6% dos hospitais filantrópicos da amostra aleatória são os 

únicos hospitais de um número aproximado de 901 Municípios.  

A continuidade com os cuidados à saúde passa a depender da logística, que é nos 

dias atuais, grande aliada na expectativa de vida da população periférica que se desloca para 

receber tratamentos diferenciados para doenças graves.  

Segundo Putnam (apud Gomes, 2008, p. 228): 

A democracia funciona onde há capital social encarnado em normas de 

reciprocidade e redes de engajamento cívico, onde há confiança generalizada 

na integridade dos outros, senso de responsabilidade geral pelos assuntos 

públicos e locais, onde há um repertório histórico de colaboração e 

coordenação bem sucedidas.  

 

As considerações de Putnam são interpretações de estudos dedicados à Itália dos 

anos 70, quando o autor tomou como parâmetros a diferença no desenvolvimento alcançado 

entre províncias do Norte e Sul da Itália. Suas conclusões remetem às observações 

empreendidas por Aléxis de Tocqueville, em estudo semelhante aplicado aos Estados Unidos 

da América no século XIX.  

Nas observações de Putnam (2006, p.185), isolando fatores semelhantes a toda 

população, tais como, a organização governamental, os partidos políticos e a ideologia, o 

desenvolvimento econômico diferenciado de regiões traz impresso as tradições de 

engajamento cívico no formato, por exemplo, de “afiliação a grupos horizontalmente 

organizados (como clubes desportivos, cooperativas, sociedades de mútua assistência, 

associações culturais e sindicatos)”. 
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As discussões sobre as considerações putnamianas não suprime o conhecimento de 

teorias que as contrapõe – como o próprio Putnam reconhece no autor Mancur Olson em “The 

rise and decline of nations”. Em uma explicação original para a lógica da ação coletiva, Olson 

(apud Putnam, 2006, p.185), sustenta que: 

Pequenos grupos de interesse, não têm motivo para trabalhar pelo bem 

comum da sociedade e todos os motivos para engajar-se em atividades 

especulativas onerosas e ineficientes – lobbies para obter isenções fiscais, 

conluios para restringir a concorrência. 

 

A linha de ação adotada por algumas Frentes, dentro do Parlamento, em defesa de 

políticas particularistas em detrimento de políticas públicas, reforça argumentos 

preconceituosos sobre a representação exercida por elas. Muito embora no cenário de 

diversidades de demandas abrigado pelos 513 Deputados, as Frentes são importantes 

instrumentos de representação, capaz de disseminar mobilizações e a dar voz a determinados 

grupos de representados.  

Como agente mobilizador a repercussão dos trabalhos da Frente das Santas Casas 

motivou a expansão do capital político em nível estadual em duas assembléias. As duas 

iniciativas de ramificação foram encabeçadas pelos deputados Itamar Borges PMDB/SP, e 

pelo deputado Carlos Mosconi PSDB/MG. Os dois dirigentes participaram de eventos 

patrocinados pela Frente, e comprometeram-se a mobilizar seus Estados e Municípios na 

tarefa de buscar melhorias para as Santas Casas. 

 O estímulo ao engajamento cívico, enaltecido por Putnam, pode estar nas ações 

empreendidas pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cujo tema da 

Campanha da Fraternidade – 2012 abordaram a “Fraternidade e Saúde Pública” e o lema 

“Que a saúde se difunda sobre a terra”, bem como no esboço das discussões atualmente no 

Senado Federal de se criar fórmulas para estimular a ida de profissionais de saúde para áreas 

de difícil provimento. 
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2.2 Duas teorias sobre o legislativo atual 

Segundo Figueiredo & Limongi (2001, p.19) a Constituição Federal de 1988, tinha a 

perspectiva de perpetuar o praticado no período democrático vivido pelo país entre 

1946/1964, ou nas palavras destes autores “a explosiva combinação entre presidencialismo e 

um sistema pluripartidário baixamente institucionalizado. Em suma, a sorte da democracia 

brasileira dependeria do exercício da engenharia institucional”. 

Fundamentados em estudos estatísticos sobre o legislativo, Figueiredo & Limongi 

(2001, p.20), puderam observar que a Constituição de 1988 trouxe modificações para as bases 

institucionais do sistema político nacional em relação à Constituição de 1946 – começando 

pela ampliação dos poderes legislativos do presidente da República, ao incorporar as 

“inovações constitucionais introduzidas pelas constituições escritas pelos militares com vistas 

a garantir a preponderância legislativa do Executivo e maior presteza à consideração de suas 

propostas Legislativas”  

Os autores também observaram que ao mesmo tempo “os recursos legislativos à 

disposição dos líderes partidários para comandar suas bancadas foram ampliadas pelos 

regimentos internos das casas legislativas” (Figueiredo & Limongi, 2001, p.20). 

Sobre a liderança partidária, em matéria recente, publicada no Jornal Correio 

Braziliense em 21/02/2012, o jornalista Guilherme Amado apresenta uma opinião consonante 

com os pontos defendidos por Figueiredo & Limongi e afirma que: 

Não são poucas as vantagens; do partido, do governo ou da minoria, o status 

dá ao deputado bem mais do que 15 minutos de fama. 

O jornalista Guilherme Amado acredita que no exercício da liderança o 

parlamentar agrega destaque na imprensa, influência entre a bancada e 

prestígio com o Palácio do Planalto. 

 

Contrariando os estudos empreendidos por Scott Mainwaring e Barry Ames - pelos 

quais os autores classificam o parlamentar brasileiro de individualista, além de notarem uma 

prevalência da indisciplina partidária, da falta de legislação especifica que possa conferir 

poder aos líderes partidários a punir os congressistas indisciplinados, Figueiredo & Limongi 

(2001, p.75) a partir de um recorte sobre as votações nominais, no período de 1989 até 1994, 

concluíram que os partidos apresentaram uma coesão acima do aceitável. 
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Ainda de acordo com Figueiredo & Limongi (2001, p. 20), pelos encaminhamentos 

dos líderes, havia a possibilidade de antever o resultado de uma votação: “Em média, 89,4% 

do plenário vota de acordo com a orientação do seu líder, taxa suficiente para predizer com 

acerto 93,7% das votações nominais”. 

Por outro lado, os estudiosos estadunidenses Scott Mainwaring (1993) e Barry Ames 

(2003) são categóricos, ao inviabilizar a combinação entre presidencialismo, sistema 

multipartidário fragmentado e indisciplina partidária. Segundo Mainwaring, o partido do 

presidente poucas vezes possui maioria no legislativo, criando impasses entre os dois poderes 

e consequentemente levando ao imobilismo político: 

Quando os presidentes são populares, políticos de todas as colocações e 

matizes os apóiam, mas quando perdem popularidade frequentemente 

encontram dificuldade em encontrar apoio até mesmo em seus próprios 

partidos. Defecções em períodos de adversidade tornam difícil aos 

presidentes implementar medidas coerentes que poderiam redirecionar 

substancialmente as políticas do governo – precisamente o que é necessário 

em tempos de crise. (Mainwaring, 1993, p.21) 

 

Segundo Ames (2003), as principais instituições da política brasileira são o Sistema 

Eleitoral, a Presidência da República e o Legislativo. Para o autor, políticos com sólida 

orientação programática são uma minoria prevalecendo a patronagem e o fisiologismo, ou 

seja, políticos que orientam suas carreiras para a oferta de contratos de obras públicas e para 

nomeações de cargos burocráticos. 

É com essa visão, segundo Ames (2003, p.46), que políticos elaboraram a 

Constituição brasileira, para então desfrutar dessas benesses nas assembléias legislativas. Por 

este viés são políticos que percebem dificuldade em legislações que fortalecem os partidos ou 

minimiza os incentivos para a distribuição de benefícios particularistas.  

Em detrimento do antagonismo dentre as duas teorias (Figueiredo & Limongi x Scott 

Mainwaring e Barry Ames) é possível através das mesmas identificar traços na atuação 

política dos Parlamentares, dos Partidos e das Frentes, visto que no processo de recrutamento 

dos futuros candidatos há fortes fatores de clientelismo e personalismo enquanto que, após 

eleito a atuação no parlamento tem sido cada vez mais por orientação partidária. 

Os traços do personalismo, estudados por Nunes (1997, p.27), são bem ilustrados 

pelo jeitinho, pelo uso da autoridade pessoal e o clientelismo com suas origens nas sociedades 

camponesas, cujo patrão, no Brasil é eternizado pela figura do coronel, e assim o definem: “é 
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o ator que tem contato com o mundo exterior e tem comando sobre recursos políticos 

externos”. 

Se no Brasil contemporâneo, o uso do jeitinho está difundido dentre todas as 

camadas sociais, o clientelismo modernizou-se e acompanhou a transformação de um país 

rural para predominantemente urbano, pontua Nunes (1997, p. 29): “está presente nos canais 

de comunicação, na representação entre sociedade e o Estado onipotente e fornece, aos 

estratos mais baixos da população, voz e mecanismos para demandas específicas”.  

A necessidade de os Parlamentares atenderem demandas de seus eleitores, sem ferir 

as determinações partidárias, reforça atuação nos moldes de Frentes, como se pretende 

abordar no próximo subtítulo.  

2.3  A Frente como forma de atuação parlamentar 

No escopo do regimento interno da Câmara dos Deputados, capítulo IV, Art.9º, está 

previsto o agrupamento de parlamentares por representação partidária ou em forma de blocos 

parlamentares. Não há referência à formação de grupos nos moldes das frentes parlamentares, 

muito embora, no final da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura de 2011, já 

houvesse sido registradas a criação e ou reabertura de 121 frentes. 

O DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, em trabalho 

dedicado à proliferação de Frentes, assim as define: 

As frentes são grupos, formais ou informais, integradas por parlamentares de 

diferentes partidos, em maior ou menor número, com vistas à defesa de um 

interesse específico. Essas instâncias são uma solução criativa, desenvolvida 

pelos parlamentares, em conjunto com a sociedade. Um legítimo lobby 

interno, uma forma alternativa para atender os anseios de representatividade 

e romper a barreira das estruturas institucionais. (Sena, 2007, p.3) 

 

Para Sena (2007, p.2) os partidos com suas prerrogativas institucionais, possuem 

envolvimento direto, de direito, no processo decisório político. As demais forças, dentre elas 

as Frentes Parlamentares, transitam de forma indireta e usam mecanismos, que não são 

objetos de legislação específica. Compartilhando das observações de Sena, Coradini (2010, 

p.242) acredita que as Frentes Parlamentares podem criar espaços ou articular conjunto de 

deputados e senadores, não apenas entre si, mas, junto a representantes do Executivo ligados à 

questão.  
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O fenômeno de proliferação das Frentes é observado principalmente nos períodos 

democráticos. As primeiras referências são de 1945/64, com a Frente Parlamentar 

Nacionalista (FPN) e, posteriormente, durante os trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte, a figura do bloco chamado de “Centrão” (Sena, 2007, p. 3). 

Conforme Delgado (2003, p.123) a fragilidade partidária e a indefinição 

programática dos partidos contribuiu para o fenômeno das Frentes Parlamentares durante a 

transição da década de cinquenta para sessenta, pois no período que antecedeu a queda de 

Goulart, a vinculação de parlamentares aos seus partidos de origem tornou-se menos sólida, 

coincidindo com o surgimento das frentes parlamentares.  

As frentes abrigavam políticos de diferentes agremiações, o que para Delgado 

(2003), associa-se à demonstração de que o pluripartidarismo instituído em 1945 já não 

representava, com eficácia, os interesses da sociedade civil brasileira. A Frente Parlamentar 

Nacionalista (FPN) era composta por políticos que defendiam reformas sociais e adoção de 

políticas nacionalistas. Em oposição, surge a Ação Democrática Parlamentar (ADP) com o 

objetivo de conter o crescimento dos nacionalistas e combater a expansão da ideologia 

comunista junto à sociedade brasileira.  

Havia no período uma clareza e divisão acentuada entre os progressistas e 

conservadores, cujo reflexo mobilizava também a sociedade civil. Deu-se então o surgimento 

de Sindicatos, União Nacional dos Estudantes, Ligas Camponesas, Movimento de Educação 

de Base. Desses movimentos surgiu a Frente de Mobilização Parlamentar, movimento 

nacionalista, surgido em 1962, sob a liderança do governador do Rio Grande do Sul, Leonel 

Brizola.  

Em campo oposto havia o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), 

financiado por empresários brasileiros e estrangeiros, sob forte influência do clima de guerra 

fria, e sua principal meta era a de combater o comunismo no Brasil. Na sociedade civil, as 

organizações que apoiavam o IBAD eram a Campanha da Mulher pela Democracia 

(CAMDE), a Frente da Juventude Democrática (FJD) e o Movimento Sindical Democrático 

(MSD). Dentro do legislativo o apoio vinha da Ação Democrática Parlamentar (ADP). 

Durante este período, segundo Delgado (2003), as ações das frentes referiam-se a 

concepções ideológicas opostas, bipolares e outros fatores como as dissidências internas. 

Eram comuns a aproximação e alianças parlamentares entre políticos de agremiações 

diferentes nas votações de projetos como reforma agrária e reforma tributária. Essas alianças 
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temporárias tinham como objetivo impedir aprovação de tais projetos. O principal destaque 

era a oposição ideológica entre FPN e ADP. 

A Frente Parlamentar Nacionalista, composta por parlamentares na maioria 

recrutados do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), teve atuação marcada pela apresentação 

de projetos de lei específicos às questões nacionalistas. Também advogava e agia como porta-

voz de organizações como CGT, Ligas Camponesas e UNE. Em contra partida a Ação 

Democrática Parlamentar abrigava, dentre outros vários, deputados eleitos com o apoio do 

IBAD e do Instituto de Pesquisa Econômicas e Sociais IPES, oposicionistas do governo de 

Goulart e dos projetos sociais por ele encampados. 

Tais instituições e seus deputados participaram ativamente das ações que culminaram 

com a deposição do presidente João Goulart e compuseram, posteriormente, posições 

estratégicas no novo governo. Após 1964, com ascensão dos militares ao poder, os integrantes 

da FPN foram os principais alvos de cassações e perseguições políticas no Congresso 

Nacional. 

Mais recentemente, a partir da 52ª legislatura, os registros feitos por meio eletrônico 

mostram a proliferação das frentes, não mais nas concepções descritas por Delgado, que se 

resumiam ao abrigo de ideologias opostas. Nos dias atuais, vê-se um leque amplo de opções, 

abrangendo as de cunho ideológico, corporativo e em defesa de interesses comuns, 

profissionais ou econômicos. Os dados nos quadros abaixo (Quadros 2, 3, 4) mostram a 

evolução do número de Frentes Parlamentares nas três últimas Legislaturas.  

Destaca-se que somente no primeiro ano da atual Legislatura (54ª) foram criadas ou 

recriadas mais Frentes do que em todos os anos das legislaturas anteriores. Esta proliferação 

de Frentes Parlamentares carece de estudos mais aprofundados. Entretanto, é possível inferir 

que, quando bem organizadas, representam formas eficazes de atuação parlamentar. Nos 

moldes das Comissões, são colegiados menores mais dinâmicos e menos burocráticos, que 

também na visão do DIAP por sua jornalista Viviane Sena, pontua: 

Os assuntos que por vezes são pequenos demais para o partido, mas 

importantes o suficiente para a sociedade, encontram nas bancadas um canal 

de expressão, um desaguadouro das expectativas sociais e o correspondente 

comprometimento dos seus representantes no Legislativo. (Sena, 2007, p.4) 
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A progressão na formação das Frentes Parlamentares, como demonstra os quadros 

abaixo, apresentou leve retrocesso na 53ª Legislatura, para na 54ª Legislatura dar um salto de 

121% comparando as primeiras sessões ordinárias de duas Legislaturas anteriores. Analisar o 

Diário da Câmara dos Deputados (DCD) é deparar-se com um amplo leque de justificativas 

para constituição de Frentes, como por exemplo, criação da Frente Parlamentar em defesa do 

consumidor da telefonia fixa, da telefonia móvel e da internet banda larga, cuja justificativa é 

o de acompanhar de perto as atividades do setor e chamar as empresas à responsabilidade, em 

face do descaso e do desrespeito que devotam ao povo brasileiro (DCD, 28/10/2011).  

Na grande maioria seu papel é o de auscultar demandas históricas e fatos novos que 

surgem na sociedade e se constituem ligando sociedade civil e setor privado ao poder 

legislativo e atores do poder executivo. Imprimir dinamismo ao debate no âmbito do 

Congresso Nacional, denunciando, tornando público e buscando soluções às demandas da 

sociedade é destaque na atuação destas organizações. 

Quadro 2. Surgimento de Frentes Parlamentares ao longo da 52ª Legislatura 

Ano Número de Frentes 

2003 50 

2004 26 

2005 28 

2006 9 

Total 113 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados disponíveis em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/deputado/frentes52.asp> Acesso em: 17/01/2011 

Quadro 3. Surgimento de Frentes Parlamentares ao longo 53ª Legislatura 

Ano Número de Frentes 

2007 49 

2008 22 

2009 19 

2010 9 

Total 99 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base em dados disponíveis em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/deputado/frentes53.asp> Acesso em: 17/01/2011 
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Quadro 4. Surgimento de Frentes Parlamentares na 54ª Legislatura 

Ano Número de Frentes 

2011 121 

Total 121 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base em dados disponíveis em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/deputado/frentes.asp>  Acesso em: 17/01/2011 

 

Os dados expressos nos quadros acima demonstram significativa constituição e ou 

reabertura de Frentes nas primeiras sessões ordinárias, com progressiva diminuição nas 

demais sessões. Os dados remetem à lógica do modus operandi da Câmara de que a 

produtividade legislativa é maior nas primeiras sessões ordinárias das Legislaturas (no que 

necessitaria de estudos quantitativos que os comprovassem), visto que, há maior número de 

proposições e é o período mais propenso para o poder Executivo pautar proposições 

polêmicas quando há mais coesão na base de formação do governo e resta mais tempo para a 

atuação até o fim do mandato dos parlamentares. 

Com o encerramento da Primeira Sessão Ordinária da 54ª Legislatura, a Frente 

ostentou um leque de bons resultados, levando em consideração o que havia sido proposto no 

ato de sua abertura e o que foi conquistado é o que se dedica o próximo capítulo: descrever e 

analisar os resultados das ações da Frente das Santas Casas. 
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CAPÍTULO 3 

O CASO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO ÀS SANTAS CASAS DE 

MISERICÓRDIA, HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS NA ÁREA DA 

SAÚDE 

3.1  Reabertura e proposta da Frente 

Como foi possível verificar pelo requerimento 525/2011 de 23/02/2011, contou-se no 

ato da reabertura com adesão de 288 deputados e 14 senadores (Quadro 5), o início dos 

trabalhos da Frente das Santas Casas. A reabertura dos trabalhos ocorreu sob coordenação do 

deputado Antônio Brito, eleito presidente da Frente.  Nas duas legislaturas anteriores, ou seja, 

a 52ª e a 53ª Legislatura, a Frente das Santas Casas, foi presidida pelo então Deputado Federal 

Marcelo Ortiz. O Art.3º, alínea a, do Estatuto da Frente, referencia o ato dos fundadores: 

Art. 3º - Integram a Frente Parlamentar de Apoio às santas casas de 

Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas na Área de Saúde: 

a) como membros fundadores os Deputados Federais e Senadores da 

República que, integrantes da 52ª Legislatura, subscrevam o termo de adesão 

no prazo de noventa dias, contados da data de aprovação do presente 

Estatuto: 

 

No ato da reabertura da frente pode ser verificada ampla composição partidária, 

dentre os 22 partidos que elegeram representantes para a 54ª Legislatura, apenas 5 partidos 

(22,72%) não compuseram a formação inicial.  
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Gráfico 3. Adesão dos partidos à Frente Parlamentar 

22,72%

77,28%

17 Partidos aderiram 5 Partidos não aderiram
 

 

Para melhor contextualização demonstrou-se a distribuição dos parlamentares da 54ª 

Legislatura no Quadro 4 e os que compartilharam da formação inicial da Frente, no Quadro 5. 

Quadro 4. Composição Partidária no Início da 54ª Legislatura 

Partido Bancada 

PT 86 

PMDB 78 

PSDB 54 

PP 44 

DEM 43 

PR 41 

PSB 35 

PDT 27 

PTB 22 

PSC 17 

PC do B 15 

PV 13 

PPS 12 

PRB 8 

PMN 4 

PSOL 3 

PT do B 3 

PHS 2 

PRTB 2 

PRP 2 

PTC 1 

PSL 1 

TOTAL 513 
Fonte: Quadro elaborado pela autora desse estudo com base em dados disponíveis em:  

 <http://www.camara.gov.br> Acesso em 11/04/2012. 
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Quadro 5. Composição partidária da Frente
16

, no ato da reabertura. 

Representação por Partidos Em valores absolutos Em valores relativos 

PT 43 14,93% 

PMDB 40 13,88% 

PSD 39 13,54% 

PSDB 27 9,37% 

PP 23 7,98% 

PSB 21 7,29% 

PTB 18 6,25% 

PR 15 5,21% 

DEM 14 4,86% 

PDT 11 3,82% 

PC do B 10 3,47% 

PSC 9 3,12% 

PPS 6 2,08% 

PV 5 1,77% 

PT do B 3 1,04% 

PRB 2 0,69% 

PMN 1 0,35% 

PRTB 1 0,35% 

Total de Deputados 288 100% 

Total de Senadores 14  

Fonte: Quadro elaborado pela autora desse estudo com base em dados provenientes de 

documento de conferência de assinaturas do requerimento 0525/2011, de 23/02/2011, da 

Secretária-Geral da Mesa, da Câmara dos Deputados. Os valores relativos foram 

aproximados. 

 

A capilarização de atuação da Frente foi assegurada nos termos do Estatuto, ao 

admitir representações em Assembléias Legislativas Estaduais e na Câmara Legislativa do 

Distrito Federal. Dentre as finalidades da Frente, ressaltou-se: 

a) acompanhar a política oficial de apoio às Santas Casas; 

b) promover debates, simpósios e outros eventos pertinentes ao exame da política 

relativa à saúde, divulgado seus resultados; 

                                                 
16

 O PSD foi oficialmente criado, por decisão do TSE em 27/09/2011. Dado disponível em: 

<http://www.psd.org.br> Acesso em 05/06/2012. 
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c) promoção de intercâmbio com entes assemelhados de parlamentos de outros 

países, na busca de aperfeiçoamento recíproco das respectivas políticas estatais 

para área; 

d) a busca pelo aperfeiçoamento da legislação referente à saúde e assistência social, 

influindo no processo legislativo a partir das comissões temáticas nas duas Casas 

do Congresso Nacional; 

e) acompanhar o desenvolvimento técnico e científico da assistência médico 

hospitalar, coberta pelo SUS e pela Saúde Suplementar. 

O Art.8º do Estatuto enfatiza a competência da Mesa Diretora:  

a) organizar e divulgar programas, projetos e eventos da Frente;  

b) nomear comissões, atribuir funções específicas a seus membros, nomear 

integrantes de missões externas e requisitar apoio logístico e de pessoal às Mesas 

da Câmara dos Deputados e Senado Federal;  

c) manter contato com as Mesas Diretoras e com as Lideranças Partidárias da 

Câmara e do Senado, visando o acompanhamento de todo processo legislativo que 

se refere às políticas públicas referentes à saúde realizando o mesmo empenho 

junto aos órgãos dos demais poderes, na União, nos Estados e no Distrito Federal;  

d) praticar todos os atos administrativos inerentes ao funcionamento da Frente;  

e) exercer toda e qualquer prerrogativa de tomar as decisões necessárias ao 

cumprimento das finalidades da Frente, observando os limites impostos pelo 

presente Estatuto. 

Posteriormente a Frente traçou a pauta de atuação, dentre as quais enumerou: 

1. Revisão da Legislação da Filantropia – lei 12.101/09;  

2. Posicionamento da Frente sobre a EC 29;  

3. Financiamento do Setor:  

3.1. Caixa Hospital – Caixa Econômica;  

3.2. Incentivo à Contratualização – IAC
17

;  

3.3. Linha Federal de Financiamento do BNDES;  

3.4. Reajuste da tabela do SUS; 

                                                 
17

 PORTARIA N.1.721/GM DE 21 DE SETEMBRO DE 2005. 

Art. 1º  Criar o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Art.3º. § 1º  Entende-se por contratualização o processo pelo qual as partes, o representante legal do hospital e o 

gestor municipal ou estadual do SUS, estabelecem metas quantitativas e qualitativas que visem o aprimoramento 

do processo de atenção à saúde e de gestão hospitalar, formalizado por meio de um convênio. 
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3.5. Recursos de emendas parlamentares;  

4. Gestão. Apresentação do programa Timemania;  

5. Materiais, Medicamentos e Equipamentos – a possibilidade das santas casas 

adquirirem máquinas, aparelhos, equipamentos e demais materiais hospitalares nacionais, 

com isenção tributária total, em igualdade de condições com os importados. 

É importante frisar que a pauta de reivindicações foi entregue, durante cerimônia, 

pelo presidente da Frente ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha. O trabalho desenvolvido 

pela Frente, foi divulgado ao longo da 1ª sessão ordinária da 54ª Legislatura, em forma de 

boletins online, chegando ao final de 2011, com um total de 41 edições.  

Nas primeiras ações do presidente da Frente para buscar soluções sobre 

aplicabilidade da Lei da Filantropia nº 12.101, procurou-se junto aos órgãos técnicos do 

Ministério da Saúde alterações da Portaria 3355/2010
18

, no que certificou que a alteração 

necessária deveria ser não apenas na Portaria, mas sim, na Lei. Do encontro com o Ministro 

da Saúde, arquitetou-se o compromisso do mesmo, com respaldo da equipe técnica, de levar a 

proposta de alteração para Casa Civil da Presidência da República.  

Sequencialmente foram assim descritas as ações do Presidente da Frente:  

a) encontro no dia 04/05/2011 com o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge 

Hereda. Em pauta a discussão para ampliação da linha de financiamento “Caixa 

Hospital”;  

b) encontro com o deputado estadual Itamar Borges – PMDB/SP, presidente da 

Frente das Santas Casas no Estado de São Paulo;  

c) primeira tentativa de alteração da Lei 12.101/09, por meio da Medida Provisória nº 

520/2010;  

d) devido à perda de eficácia da tramitação da Medida Provisória nº 520/2010, por 

decurso de prazo Constitucional, com apoio do Ministro da Saúde a mesma 

estratégia foi empreendida para incluí-la no texto da Medida Provisória nº 

526/2011, com expectativa de votação para 14/06/2011;  

e) em reunião em 14/06/2011, do Colégio de Líderes da Câmara, o Presidente 

Marcos Maia comprometeu-se a levar a emenda 29 para ser votada na primeira 

semana de julho. O presidente da Frente deputado Antônio Brito (PTB/BA), 

acredita que: 

                                                 
18 PORTARIA Nº 3.355, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010; Dispõe sobre o processo de Certificação das 

Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS - Saúde. 
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[...] com a aprovação da regulamentação da Emenda 29, teremos 

especificados os gastos que os Estados e o Distrito Federal, os Municípios e 

a União são obrigados a fazer com a saúde, consequentemente, teremos mais 

recursos para serem aplicados diretamente com o atendimento a saúde dos 

cidadãos. 

 

f) a Medida Provisória 526/2011 foi aprovada pelo plenário da Câmara no dia 

14/06/2011 e pelo plenário do Senado no dia 29/06/2011. A medida contemplava 

em seu bojo a proposta de alteração da Lei da Filantropia nº 12.101. O boletim 

informe online aponta que o “acordo conduzido pelo Deputado Antônio Brito, 

com o Governo e Lideranças dos Partidos, levou o relator da MP Deputado Artur 

Lira (PP/AL), a incluir no texto as alterações da Lei 12.101, de 27 de Novembro 

de 2009”;  

g) em 16/06/2011, o presidente da Frente de apoio às Santas Casas, deputado 

Antônio Brito (PTB/BA), foi designado em missão especial pela Câmara dos 

Deputados (em Portugal) para representar o encontro das santas casas de 

misericórdia portuguesas na Universidade de Coimbra;  

h) em 27/06/2011, houve o encontro do presidente da Frente deputado Antônio Brito 

(PTB/BA) com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Antônio Brito 

afirmou que “Uma linha de crédito subsidiada pelo BNDES vai permitir a 

continuidade das ações dessas entidades que vêm realizando um importante 

trabalho para a população em todos os Estados e Municípios, sendo responsáveis 

por 41% de todas as internações do SUS”;  

i) em 15/08/2011, o presidente da Frente deputado Antônio Brito (PTB/BA) foi à 

tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, e proferiu discurso, no Grande 

Expediente, no qual ressalta o papel das Santas Casas, bem como apresenta relato 

das bandeiras da Frente de apoio às Santas Casas;  

j) foi realizado no dia 16/08/2011, no Auditório Petrônio Portela do Senado Federal, 

coordenado pelo presidente da Frente deputado Antônio Brito (PTB/BH), o 

encontro entre dirigentes das Santas Casas, integrantes da Frente e representantes 

do Ministério da Saúde;  

k) em 14/09/2011 o presidente da Frente, deputado Antônio Brito (PTB/BH) 

solicitou junto à Comissão de Seguridade Social e Família, audiência pública, 

reunindo representantes do BNDES, CEF, MS. 
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A audiência foi realizada no dia 18/10/2011, com presença de todos representantes e 

a presença do presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil (CMB) e do presidente 

da CSSF, deputado Saraiva Felipe. Por decisão dos participantes constituiu-se uma comissão 

para buscar soluções que viabilizassem a criação de uma linha de crédito subsidiada, 

destinada ao setor filantrópico, cuja primeira reunião ficou agendada para 26/10/2011.  

l) em 21/09/2011 concluiu-se a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 

306/2008 para regulamentar a Emenda Constitucional 29. Por 355 votos a favor, 

76 votos contra e 4 abstenções foi retirado do texto a parte que previa a criação da 

Contribuição Social para a Saúde – CSS;  

m) em 04/10/2011, o presidente da Frente, deputado Antônio Brito (PTB/BH), que 

acumula também a presidência da Confederação Internacional das Misericórdias 

para América Latina e África, foi recebido pelo Embaixador Paulo Cordeiro, vice-

ministro de assuntos para África e Oriente Médio com o objetivo de estreitar 

relações entre Governo Brasileiro, Santas Casas do Brasil e Santas Casas da 

África e Oriente Médio;  

n) as últimas ações da Frente ao final da 1ª sessão ordinária, da 54ª Legislatura, 

diversificaram entre um evento ocorrido no dia 19/10/2011, quando foi possível 

reunir diversos dirigentes de Santas Casas juntamente a 41 Deputados, quando foi 

debatido as conquistas alcançadas e ressaltado os compromissos em negociações. 

Posteriormente foi realizado o encontro pré-agendado para 26/10/2011 seguido 

pelo encontro no dia 01/11/2011, visando viabilizar a linha de crédito “BNDES 

Saúde”. 

3.2. O trabalho da frente na opinião dos parlamentares 

O apelo e a clareza que o tema Santas Casas agrega consigo, justifica em parte a 

rápida adesão de parlamentares à causa, bem como a prontidão do Poder Executivo, através 

do Ministro da Saúde, em criar um ambiente favorável para o fortalecimento da Frente. Pode-

se falar em fortalecimento, uma vez que grande parte dos objetivos iniciais foram de alguma 

maneira levados a termo. O Deputado Antônio Brito demonstrou convicção de que a 

“clareza” da causa é o principal agente mobilizador.  

O Deputado José Linhares ressaltou que antes de o Brasil ser uma República, ter 

Senado e Câmara, já havia as instituições Santas Casas. E relembrou que um dos marcos da 
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política do SUS, a descentralização através da formação de conselhos, foi inspirado nas Mesas 

que tomavam decisões pelas Santas Casas, ou seja, que faziam intermediação entre sociedade 

e a instituição.  

O padrão remuneratório dos procedimentos do SUS é citado pelos Deputados José 

Linhares e Carmem Zanotto, como fator de dificuldades para o setor filantrópico. 

Responsáveis por grande parte de atendimentos provenientes do SUS, estimado em torno de 

70%, recebem cobertura de no máximo 35% a 40% do custo operacional de serviços 

prestados. A deputada Carmem Zanotto, que já foi Secretária Municipal e Estadual de Saúde, 

ressalta que procedimentos de alta complexidade são os únicos bem remunerados, ou pelo 

menos não dão prejuízo.  

Os Deputados entrevistados são unânimes em apoiar atuação parlamentar através da 

constituição de Frentes, além de ressaltar que não há atritos com os partidos e que em uma 

votação defendida pela Frente pode, quando não ferir interesses do Poder Executivo, contar 

com a votação dos demais parlamentares através de liberação da bancada pelas suas 

lideranças. 

No quadro abaixo pode-se perceber os principais enfoques dos deputados 

entrevistados, no que diz respeito à atuação parlamentar em forma de Frente, as estratégias e a 

interação com outras forças políticas. 

Quadro 6. Resultado das Entrevistas 

Deputados 

Sobre atuação 

parlamentar, em 

forma de frentes. 

Estratégias 
Interação com outras 

forças políticas 

Deputado 1. 
Primeiro 

mandato. 

Carreira no setor 

filantrópico. 

É um elo entre terceiro 

setor (Santas Casas), 

Poder Executivo e 

Poder Legislativo. 

Houve fechamento de 

agenda no ato de 

reabertura dos trabalhos 

da Frente. 

Descarta conflitos com 

partidos; Descarta que os 

avanços obtidos decorram da 

influência de o presidente da 

Frente ocupar também vice-

liderança de bloco partidário.  

Deputado 2. 
Primeiro 

mandato, 

profissional da 

saúde. 

Manter mobilizado um 

conjunto de 

parlamentares, e os 

órgãos ao qual a Frente 

se refere. 

Resultado da 

especialização do 

dirigente da Frente, cuja 

carreira foi solidificada 

no setor filantrópico. 

Ressalta a força partidária. 
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Deputados 

Sobre atuação 

parlamentar, em 

forma de frentes. 

Estratégias 
Interação com outras 

forças políticas 

Deputado 3. 
Sexto mandato. 

Ex-dirigente da 

Federação das 

Santas Casas. 

Para homenagear uma 

das primeiras 

instituições fundadas 

no Brasil Colônia, as 

Santas Casas. Para 

seguir uma tendência 

que há no Parlamento 

de se criar Frentes 

Parlamentares de várias 

outras causas, como da 

ecologia, ambientalista, 

ruralista e outras. 

Reforçar junto ao 

Ministério da Saúde a 

indispensabilidade das 

Santas Casas e 

instituições filantrópicas 

em geral na execução das 

políticas preconizadas 

pelo SUS.  

Em detrimento da submissão 

ao Poder Executivo, pois é o 

poder que detém os recursos, 

faz-se um trabalho junto às 

lideranças para liberar 

bancadas a votar  

favoravelmente ao setor 

filantrópico, a não ser 

quando há orientação 

expressa do Executivo, ai 

então não há como obter 

sucesso em votações. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, contendo falas extraídas de entrevistas com Parlamentares. 

Nas entrevistas os deputados manifestaram ainda outros pontos de vistas acerca das 

Frentes: 

 Não veem como grande conflito as orientações divergentes que às vezes 

acontecem em relação aos objetivos da Frente face às orientações partidárias. 

 Há diversas Frentes atuantes dentro da Câmara e deve haver uma para as Santas 

Casas, por tratar de uma instituição histórica. 

 Todos destacam a importância da Frente tendo em vista o papel fundamental das 

entidades beneficentes para democratizar o acesso aos serviços de saúde, 

apontam-se sempre as Santas Casas, por sua história de atendimento às 

populações mais pobres; ressaltam que participar de uma frente é “manter 

mobilizado um conjunto de parlamentares, e os órgãos ao qual a Frente se refere, 

na mobilização e lutas no acompanhamento da situação das grandes Frentes 

existentes na casa”. 

 A principal preocupação dos entrevistados é acerca dos valores de pagamento dos 

serviços prestados ao SUS, segundo eles, não cobrem os custos. 

A impressão que fica ao final é de que a Frente ainda não conseguiu resolver o 

problema da correção dos valores da tabela do SUS, de uma forma que permita um maior 

equilíbrio entre receitas e despesas. Os empréstimos e financiamentos aliviam, mas não 

solucionam a questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O que se pretendeu com o estudo foi o aprofundamento do conhecimento sobre 

Frentes Parlamentares com enfoque especial na atuação da Frente das Santas Casas.  Buscou-

se alcançá-lo, em parte, pelo trabalho na busca de dados e pelo acesso a disponibilização de 

material informativo divulgado pela Frente. Da reabertura dos trabalhos em 23/02/2011 até o 

encerramento da 1ª sessão ordinária, obteve-se relevante coleção de avanços sendo que o 

principal deles foi alteração na legislação da filantropia, quando dirigentes da frente 

construíram ponte diretamente com atores do poder Executivo, estabelecendo aprovação em 

tempo recorde através de proposta de emenda à Medida Provisória 526/2011. 

Outro progresso foi o resultado da Audiência Pública realizada no dia 18/10/2011, na 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), intermediada pela Frente junto à órgãos 

financeiros BNDES, CEF, MS, CMB. A pauta de reivindicações foi atendida e no dia 

28/03/2012, BNDES e MS, assinaram contrato, com linha de crédito direcionada ao setor 

Filantrópico reduzindo uma pratica de juros de 13,5% a.a para 10% a.a e uma prorrogação no 

prazo do financiamento de 72 meses (6 anos) para 120 meses (10 anos). 

Importante item proposto na pauta de atuação da Frente, e posteriormente autorizado 

pelo Ministro da Saúde, foi o de intermediar liberação por parte do Ministério da Saúde dos 

repasses no valor de R$100 milhões no ano de 2011 e R$200 milhões no início de 2012, 

referente ao incentivo de apoio à contratualização de 700 entidades filantrópicas e a liberação 

de R$12 milhões do Timemania
19

 para convênios com 170 entidades filantrópicas, que 

tiveram seus projetos de qualificação e gestão aprovados pelo Ministério.  

A divulgação do bom desempenho dos trabalhos da Frente, não aliena o 

conhecimento dos que atribuem ao setor filantrópico, usufruto indevido a renuncia fiscal, a 

competitividade desleal, e o caminho propício a práticas corruptas, muito embora o incentivo 

neste formato, de concessões fiscais, consiste em importante moeda de negociação de 

                                                 
19

 Lei nº 11.345, de 14 de Setembro de 2006. Art. 1
o
 Fica o Poder Executivo Federal autorizado a instituir 

concurso de prognóstico específico sobre o resultado de sorteio de números ou símbolos regido pelo Decreto-Lei 

n. 204, de 27 de fevereiro de 1967. 

Art. 2
o
 O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1

o
  desta Lei terá 

exclusivamente a seguinte destinação: 

VI - 3% (três por cento) para o Fundo Nacional de Saúde, que destinará os recursos, exclusivamente, para ações 

das Santas Casas de Misericórdia, de entidades hospitalares sem fins econômicos e de entidades de saúde de 

reabilitação física de portadores de deficiência. 
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governos. O que se espera para o avanço das concessões fiscais é a publicidade, 

transparência
20

 e a devida prestação de contas perante a sociedade e aos órgãos de 

fiscalização. Sabe-se também que uma maior autonomia do setor pode estar na transferência 

justa de recursos, pois, apontada como uma das principais causas da perda de competitividade 

deste setor calcula-se que a tabela do SUS teve um reajuste de 46% desde 1994, enquanto o 

IGP-M no mesmo período indica uma inflação de 450%.  

Os avanços sinalizam dias melhores, muito embora não sejam suficientes. Eles 

resolvem problemas imediatos e pontuais, dentre eles o elevado endividamento do setor. As 

instituições capazes de superar os entraves burocráticos e apresentar condições e 

documentação exigida, poderão se candidatar ao financiamento e reestruturar suas dívidas, 

mas grande parte não conseguirá preencher as garantias exigidas pelo sistema financeiro. 

Em detrimento desses avanços, há outros obstáculos que impedem a chegada dos 

recursos às Santas Casas, como exemplo, o atraso no processo de emissão do CEBAS – 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, pelo Ministério da Saúde, 

inviabilizou o recebimento de recursos públicos no último dia do ano de 2011. O governo 

também cancelou recursos na ordem de R$100 milhões. O Deputado Valtenir Pereira (PSB-

MT), integrante da Frente, desabafou:  

O governo deu com uma mão e tirou com a outra. Fez exigências e ele é o 

próprio responsável pelo atraso na emissão dos certificados. No fim das 

contas, o governo tirou investimentos da saúde. [...] O governo está mais 

empenhado em fazer superávit primário do que investir na saúde. (PEREIRA 

apud JERONIMO, 2012) 

 

Sobre atuação política da Frente, no fato específico da votação da EC/29 ela não 

contraria estudos de Figueiredo & Limongi sobre obediência partidária, no que se refere à 

orientação da liderança, é confirmada e seguida pelos parlamentares, como se pôde verificar 

pelo resultado da votação nominal demonstrada no Quadro 1.  

E por fim, é possível verificar que atuação em Frentes é recurso importante, reforça a 

representação e ao futuro do parlamentar, principalmente, quando envolvido em funções de 

maior destaque como o de presidente, passa a ter maior visibilidade e agrega para seu capital 

político os bons resultados obtidos. Pode-se derivar das percepções de Shumpeter sobre os 

partidos políticos, a lógica que norteia atuação do parlamentar, pois segundo o autor, partidos 

                                                 
20

 Portaria GM/MS nº 1.970/2011 - Artigo 57: A Entidade isenta na forma da lei nº 12.101/2009 deverá manter, 

em local visível ao público, placa indicativa contendo informações sobre a sua condição de beneficente na área 

de saúde, de acordo com as orientações abaixo. 
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políticos tais como as organizações empresariais, coabitam em cenários propensos a ameaças 

e oportunidades. 

Se no meio empresarial o fortalecimento é obtido na expansão do consumo de bens 

ou serviços por ela ofertados, no político, o fortalecimento partidário é estabelecido na 

confiança do eleitor e medido em forma de votos. Shumpeter (1961, p.339) reforça que “o 

primeiro e mais importante objetivo de todos os partidos políticos é derrotar os demais e 

assumir ou conservar o poder”.  

Enxergar por este viés não é desmerecer o trabalho parlamentar, que por vezes 

sugere os estudos empreendidos por Scott Mainwaring e Barry Ames, mas sim tratá-lo como 

realmente acontece, pois em sua grande maioria, somente serão reeleitos os atores capazes de 

agregar melhorias ao seu eleitorado. 
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