
Comissão Mista de Orçamento já tinha aprovado o texto mais cedo

¬ BRASÍLIA. O Congresso Na-
cional aprovou, ontem, a 
autorização de um crédito 
suplementar de R$ 248,9 
bilhões que o governo soli-
citou à Casa. O crédito ex-
tra evita o descumprimen-
to da chamada regra de ou-
ro do Orçamento – meca-
nismo previsto na Consti-
tuição que impede ao go-
verno contratar dívidas pa-
ra pagar despesas corren-
tes, como salários e benefí
cios sociais. De acordo com 
o governo, sem a aprova-
ção do projeto,  os  paga-
mentos  do  Benefício  de  
Prestação  Continuada  
(BPC) seriam interrompi-
dos neste mês e os do Bolsa 
Família,  em setembro.  O 
governo também alega que 
não teria condições de ofe-
recer crédito aos produto-
res rurais  que dependem 
do Plano Safra 2019/2020. 
Se o governo descumprir a 
regra de ouro, o presidente 
da República pode ser en-
quadrado em crime de res-
ponsabilidade  fiscal,  que  
pode embasar um pedido 
de impeachment. 

Tratado como priorida-
de pelo Executivo federal, 
o projeto foi aprovado mais 
cedo pela Comissão Mista 
de  Orçamento  (CMO),  
após um acordo entre os 
partidos. A líder do gover-

no no Congresso, a deputa-
da Joice Hasselmann (PSL-
SP) afirmou que o Poder Exe-
cutivo se comprometeu a li-
berar para a educação R$ 1 
bilhão dos  recursos  atual-
mente contingenciados, des-
tinar R$ 1 bilhão ao progra-
ma habitacional Minha Ca-
sa, Minha Vida, destinar R$ 
550 milhões para as obras 
de transposição do Rio São 
Francisco e liberar R$ 330 
milhões para bolsas de estu-
do do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).

A aprovação na Câmara 
dos  Deputados  foi  unâni
me. Todos os 450 deputa-
dos presentes  foram a fa-
vor. No Senado, a unanimi-
dade também prevaleceu:  
61 votos a zero.

ANÁLISE DE VETOS. Antes da vo-
tação da regra de ouro,  o 
Congresso teve que limpar a 
pauta. O líder do governo, 
senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE),  anunciou  um  
acordo para que quatro dos 
cinco vetos pendentes fos-

sem  derrubados,  sendo  
quatro de Michel Temer e 
apenas um de Jair Bolsona-
ro. Só um foi mantido, sen-
do este do ex-presidente.

Um dos vetos derruba-
dos tratava do item de um 
programa de incentivo ao 
setor automobilístico. Ou-
tro falava sobre parcerias 
do poder público com orga-
nizações gestoras de fundos 
patrimoniais.  Outro  veto  
que os parlamentares rejei-
taram dizia respeito à dis-
pensa de avaliação pericial 
por portadores de HIV. Tam-
bém foi derrubado o veto de 
Bolsonaro a um trecho da 
proposta que anistiou mul-
tas a partidos políticos que 
não aplicaram o mínimo em 
campanhas femininas. 

O único veto mantido 
pelo  Congresso  trata  do  
cumprimento  automático  
de sanções impostas por re-
soluções do Conselho de 
Segurança das Nações Uni-
das, incluindo a indisponi-
bilidade de ativos e bens 
de pessoas investigadas ou 
acusadas de terrorismo.

Governo quer usar PIS/Pasep para reduzir rombo

Valor suplementar. Total liberado foi de R$ 248,9 bi

Congresso 
aprova crédito 
para o governo
Palácio do Planalto 
conseguirá cumprir 
a regra de ouro e 
deixar contas em dia

PABLO VALADARES/CÂMARA

E agora?
Sanção. O fato de ter 
sido aprovado em uma 
sessão conjunta, forma-
da por deputados e se-
nadores, faz com que o 
texto agora siga para 
sanção do presidente 
Jair Bolsonaro. 

¬ BRASÍLIA. O governo traba-
lha para enviar ao Congresso 
uma proposta para que recur-
sos do PIS/Pasep não saca-
dos pelos trabalhadores se-
jam usados pelo Tesouro Na-
cional. O objetivo é aliviar a 
situação das contas públicas 
e, assim, evitar novos cortes 
de recursos em meio à restri-

ção fiscal do país.
O governo pretende usar 

o dinheiro ainda neste ano e, 
para isso, a equipe econômi
ca vê como o instrumento 
mais provável uma medida 
provisória (MP) a ser enviada 
ao Congresso. Antes de reco-
lher os recursos à conta do Te-
souro, o governo planeja lan-

çar uma campanha publicitá
ria para incentivar as pes-
soas a sacarem o dinheiro a 
que têm direito.

Hoje parados em bancos 
públicos, os recursos pode-
riam ajudar a reaquecer a eco-
nomia. Por isso, o valor a ser 
obtido pelo Tesouro depen-
de do volume de retirada. 
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