Jornal Eletrônico
SANTAS CASAS CHOCADAS COM DECISÃO DO GOVERNO FEDERAL
Um sentimento de profundo desapontamento tomou conta, hoje (27), dos dirigentes das 2.172 santas
casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao
tomarem conhecimento da publicação da Medida Provisória nº 859/2018, que altera a MP das Santas
Casas, nº 848/2018 - prevista para votação nesta terça na Câmara dos Deputados.
“Definitivamente, o incansável trabalho que as santas casas prestam para a sofrida população
brasileira não tem valor para o Governo Federal que, mesmo remunerando os serviços com valores
muito abaixo dos seus custos, cede às pressões da Caixa Econômica Federal, ampliando os juros das
operações com recursos do FGTS para 12,16% ao ano”, declara Edson Rogatti, presidente da
Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB). Segundo
ele, tais juros são abusivos e estão acima até mesmo dos praticados por bancos privados, como
Santander e Bradesco, nos empréstimos que realizam para o segmento.
Segundo o dirigente da CMB, a Caixa viu nessas operações a oportunidade de engordar seus lucros à
custa dos recursos dos trabalhadores brasileiros, pois a eles pertence o FGTS. “Acostumada aos ótimos
resultados da sua carteira Caixa Hospitais, onde cobra juros extorsivos de 20% ao ano, em média, para
os cerca de R$ 3,5 bilhões de empréstimos mantidos atualmente, não aceita deixar de ter esse
rendimento”, explica Rogatti. Ao segmento das santas casas e hospitais filantrópicos, é
incompreensível que a Caixa queira cobrar, agora, 3% de risco quando, segundo o seu vice-presidente,
a linha Caixa Hospitais apresenta menos de 1% de inadimplência nos últimos 10 anos. “É de se
perguntar: que banco social é este?”, questionam.
Ainda, para Edson Rogatti, é notório que as santas casas e os hospitais filantrópicos novamente são
tratados com desprezo pelo Governo Federal, para o qual é mais importante o lucro de um banco
estatal do que socorrer aqueles hospitais que sempre foram parceiros fiéis da população.
O gestor da CMB lembra, ainda, que as dívidas adquiridas pelas santas casas são em decorrência da
defasagem da tabela do SUS, e que chegam hoje na casa dos R$ 21 bilhões. “O mesmo governo
causador da dívida é o que barra agora a solução da dívida por meio de juros abusivos”, finaliza.

Entenda a diferença
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 848, DE 2018
A Medida Provisória nº 848, de 16 de agosto de 2018, alterou a Lei nº 8.036/ 1990 para possibilitar a
aplicação de recursos do FGTS também em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares
filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde
(SUS). Com isso, 5% dos recursos anuais do FGTS devem ser destinados para as operações de crédito
às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos, beneficiadas pela MP.

A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil S.A. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES devem atuar como agentes financeiros autorizados para aplicação dos recursos do
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FGTS nessas operações de crédito, sujeitas à seguintes condições: taxa de juros efetiva de 8,66% ao
ano, não será superior àquela cobrada para o financiamento habitacional na modalidade pró-cotista;
tarifa operacional única de 0,5% do valor da operação; e risco das operações de crédito a cargo dos
agentes financeiros.
Nessas condições, as santas casas e os hospitais sem fins lucrativos estariam pagando juros de 9,16%
ao ano.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 859, DE 2018
Também altera a Lei nº 8.036, mas com o propósito de viabilizar a aplicação dos recursos do FGTS em
operações previstas na MP 848, de 2018, atendendo às exigências da Caixa Econômica Federal para
que o percentual da taxa de risco fosse de 3%, alegando que as instituições são mal geridas,
representando assim um alto risco para as operações de crédito, mesmo tendo as garantias de receber,
integralmente, a parcelas mensais através do Fundo Nacional de Saúde, nas condições de recebíveis
do SUS.
Esses 3%, a ser acrescidos à taxa de juros e à tarifa operacional implica em custo final de 12,16% ao
ano. Tal percentual é maior do que os juros praticados pelos bancos privados, como é o caso do
Santander e do Bradesco que já vêm emprestando para as santas casas e hospitais sem fins lucrativos
a 0,93% ao mês. O mesmo ocorre com a SicoobCredicom, cooperativa de crédito que também vem
realizando empréstimos a esses hospitais com taxas mensais abaixo de 1%.

Fonte: Expressinho CMB de 27 de Novembro de 2018 - Nº 025 - Ano 13
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