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O líder do governo, Fernan-
do Bezerra (MDB-PE),
será o relator da PEC dos

precatórios no Senado. Segundo
ele, a previsão é de que a vota-
ção do texto ocorra entre os dias
23 e 24 na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). A ideia é
de que a apreciação no plenário
se dê na mesma semana, mas, ca-
so não seja possível, essa etapa
poderia ficar para a semana do
"esforço concentrado", entre 29
de novembro e 2 de dezembro.

"Se houver entendimento e
aprovação do relatório, é prová-
vel que a gente possa votar em
plenário nessa mesma semana.
Se não, vamos trabalhar como
data-limite a semana do esforço
concentrado "

A PEC dos precatórios libera
R$ 91,6 bilhões de espaço no Or-
çamento de 2022 e é considera-
da essencial pelo governo para
tirar do papel o Auxílio Brasil de
R$ 400, como quer o presiden-
te Jair Bolsonaro. Parlamenta-
res contrários reclamam que a
folga fiscal pode incrementar as
emendas de relator, usadas para
distribuir recursos a aliados do
governo.

O governo tem urgência na
aprovação da PEC para conse-
guir operacionalizar o pagamen-

to dos R$ 400 já em dezembro,
para não esbarrar nos obstácu-
los da lei eleitoral, que limita a
ampliação de programas em ano
de eleições. Integrantes do go-
verno afirmam que, caso o Sena-
do aprove a PEC depois de 20 de
novembro, o cenário para a im-
plementação do Auxílio Brasil fi-
cará bastante "complicado".

"De fato, quanto antes me-
lhor, essa é a expectativa do go-
verno, mas temos de respeitar o
tempo político no Senado. Tenho
confiança em que, assim que o
Senado deliberar, e tenho expec-
tativa que seja ou no dia 23 ou no
esforço concentrado, começare-
mos a pagar no final de dezem-
bro", disse Bezerra.

Ontem, o ministro da Cida-
dania, João Roma, demonstrou
confiança no aval ao texto no Se-
nado, Casa que costuma ofere-
cer mais resistência aos projetos
do governo. Roma também dis-
se esperar que os senadores
mantenham o atual texto. O re-
lator da PEC dos precatórios no
Senado será o líder do governo
na Casa, Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE).

Medida para viabilizar o pa-
gamento de R$ 400 no Auxílio
Brasil até dezembro de 2022,
ano eleitoral, a PEC dos preca-

tórios foi aprovada ontem na Câ-
mara por 323 a 172 votos. Na vi-
são do ministro, a aprovação foi
"expressiva". "Isso nos deixa
muito confiantes que o Senado
também poderá agir com toda
diligência. Assim como o presi-
dente Rodrigo Pacheco, depois
de conhecer toda a matéria,
mostrou sua sensibilidade e dis-
se que iria empenhar esforços
para inclusive sensibilizar os pa-

res senadores", afirmou Roma a
jornalistas depois de participar
de um evento com o presidente
Jair Bolsonaro no Palácio do
Planalto.

Roma insistiu que a PEC de-
ve ser aprovada o mais rápido
possível. "Se essa tramitação se
estender até o próximo mês, irá
inviabilizar que o benefício de
400 reais chegue aos brasileiros
em dezembro. Para funcionar em
dezembro, precisamos finalizar
as tratativas até novembro, que
não é apenas a aprovação da
PEC, tem todo um bastidor para
viabilizar", explicou o ministro.
"Cabe ao Senado Federal ter sen-
sibilidade e somar esforços."

O ministro ainda defendeu
que a matéria já foi amplamen-
te discutida no Congresso e, por
isso, espera manutenção do tex-
to no Senado. "O que esperamos
é que não (haja mudanças), que-
remos é aprovação no mais cur-
to espaço possível", afirmou. Por
outro lado, ponderou que o Se-
nado Federal tem autonomia pa-
ra eventualmente alterar o tex-
to da PEC. Ele ainda agradeceu
aos deputados, ao presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e
ao relator do projeto na Casa,
Hugo Motta (Republicanos-PB)
pela aprovação da medida.

A decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) de suspender
as emendas de relator reforçou a
posição do Senado em dificultar
o caminho para a aprovação da
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) dos precatórios. Mas
os sinais dados pelo mercado fi-
nanceiro de que a PEC é melhor
solução para bancar o novo pro-
grama social do governo do que o
"plano B" de prorrogação do au-
xílio emergencial também estão
sendo ouvidos pelos senadores.

Os preços dos ativos, como
juros, dólar e Bolsa, reagiram po-
sitivamente à votação em segun-
do turno com a aposta de que a
PEC é o menor dos males para as
contas públicas. Representantes
do mercado têm alimentado os
senadores com informações de
que o risco para as contas públi-
cas pode ser maior sem a PEC.

Segundo apurou o Estadão,
os senadores pretendem mudar
o texto para restringir o uso da fol-
ga de R$ 91,6 bilhões aberta com
a PEC em ano eleitoral via redu-
ção das emendas de relator, base
do chamado orçamento secreto,
que foi colocado em xeque pelo
resultado do julgamento do STF.

O PT fechou posição contrá-
ria à PEC e os senadores de par-
tidos do centro estão divididos -
há alguns sinalizando ser contra
a matéria. A articulação ganhou
força com a criação da Frente
Parlamentar de Defesa da Res-
ponsabilidade Fiscal, liderada
pelos senadores Oriovisto Gui-
marães (Podemos-PR) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE).

Líder do MDB, a maior ban-
cada no Senado, Eduardo Braga
(AM), admite que a tramitação
na Casa não será fácil, mas apoia
a aprovação da PEC com mudan-
ças para torná-la mais restriti-
va, com a redução do espaço pa-
ra mais gastos. "Ouvi de uma pes-
soa do mercado muito influente.
É melhor um fim horroroso do
que um horror sem fim", argu-
mentou . Ele diz acreditar que a
PEC será votada na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) na
próxima semana, com votação no
mesmo dia no plenário.

O senador Alessandro Viei-
ra, que é um dos autores da ação
no STF que questiona o orça-
mento secreto, a mobilização é
para rejeitar a PEC. "Ela é des-
necessária”, diz. 

A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu manter suspensos os re-
passes do orçamento secreto - es-
quema de sustentação do gover-
no Jair Bolsonaro no Congresso
, revelado pelo Estadão. Com pla-
car final de 8 votos a 2 proclaman-
do ontem, a Corte ratificou a de-
cisão em caráter liminar expedi-
da na sexta-feira, 5, pela ministra
Rosa Weber. O julgamento abre
uma nova crise entre o Supremo,
o governo e o Congresso.

Desde maio, há exatos seis
meses, uma série de reportagens
do Estadão vem mostrando co-
mo os recursos da União têm si-
do distribuídos por meio das
emendas de relator do Orçamen-
to - as chamadas RP-9 - sem cri-
térios técnicos, a um grupo de
parlamentares, principalmen-
te às vésperas de votações de in-
teresse do Palácio do Planalto.
Trata-se da nova fisionomia da
política do "toma lá, dá cá", usa-
da pelo governo em troca de
apoio no Congresso.

O julgamento foi permeado
por pressões de parlamentares
beneficiados pelo esquema. O
presidente da Câmara, Arthur
Lira (Progressistas-AL), tido co-
mo principal operador da distri-
buição de emendas de relator-
geral do orçamento, chegou a ir
ao Supremo na segunda-feira, 8,
para conversar com o presiden-
te da Corte, Luiz Fux, na tenta-
tiva de derrubar a liminar da mi-
nistra. A decisão do colegiado
mina o poder de controle e ne-
gociação de Lira.

Na decisão ratificada pelo
plenário, Rosa determinou a sus-
pensão integral e imediata da dis-
tribuição de emendas de relator
até o final de 2021 - a falta de
transparência do dispositivo foi
a brecha encontrada pelo Palá-
cio do Planalto para utilizá-lo na
compra de votos. Os valores des-
tinados a esta modalidade neste
ano somam R$ 18,5 bilhões.

A ministra também ordenou
que o governo dê "ampla pu-
blicidade" aos ofícios encami-
nhados por parlamentares em
2020 e 2021 para alocação dos
recursos em seus redutos elei-
torais. Para isso, ela exigiu a pu-
blicação de todos os pedidos
"em plataforma centralizada de
acesso público".

Como revelou o Estadão, o
governo liberou R$ 1,2 bilhão em
recursos do orçamento secreto
para garantir a aprovação da
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) dos Precatórios em
primeiro turno na Câmara. A al-
teração no texto constitucional
abrirá espaço no teto de gastos
mediante atraso no pagamento
de dívidas da União reconheci-
das na justiça para viabilizar a
implementação do novo progra-
ma social substituto do Bolsa Fa-
mília, o Auxílio Brasil.

"Causa perplexidade a des-
coberta de que parcela significa-
tiva do orçamento da União Fe-
deral esteja sendo ofertada a gru-
po de parlamentares, mediante
distribuição arbitrária entabu-
lada entre coalizões políticas, pa-
ra que tais congressistas utilizem
recursos públicos conforme seus
interesses pessoais, sem a obser-
vância de critérios objetivos", es-
creveu a ministra em sua deci-
são de 49 páginas.

O julgamento no plenário
virtual - plataforma em que os
ministros depositam seus votos
à distância, sem discussão de-
talhada - teve início na madru-
gada desta terça e será encerra-
da às 23h59 de quarta-feira, 10.
Restam os votos de quatro mi-
nistros. Rosa Weber seguiu o
tom adotado no despacho e pro-
feriu um voto contundente, com
recados duros aos responsáveis
pelo esquema.

"Tenho para mim que o mo-
delo vigente de execução finan-
ceira e orçamentária das despe-
sas decorrentes de emendas do
relator viola o princípio republi-
cano e transgride os postulados
informadores do regime de
transparência no uso dos recur-
sos financeiros do Estado", afir-
mou. O mérito da ação ainda não
foi analisado no julgamento.

Logo nas primeiras horas de
julgamento, Rosa foi acompa-
nhada pelos ministros Luís Ro-
berto Barroso e Cármen Lúcia,
que também se incumbiu de res-
ponder com firmeza à falta de
transparência do orçamento se-
creto. A ministra afirmou que o
controle dos recursos públicos
"não pode ser escamoteado nem
esvaziado pela sombra a impe-
dir a garantia da transparência
na gestão pública".

« VOTAÇÃO » Previsão é de que a votação da proposta se dê em quinze dias, mas, caso não seja possível, 
essa etapa poderia ficar para a semana do "esforço concentrado", entre 29 de novembro e 2 de dezembro

Líder do governo será relator da PEC

Por 8 a 2, ministros do STF 
barram 'orçamento secreto' 

Senado deve mudar texto 
da emenda constitucional 
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Fernando Bezerra afirma que o Planalto tem urgência na aprovação da Proposta de Emenda Constitucional dos Precatórios 

Tenho confiança em
que, assim que o
Senado deliberar, e
tenho expectativa
que seja ou no dia 23
ou no esforço
concentrado,
começaremos a
pagar no final de
dezembro.”

FERNANDO BEZERRA
Líder do governo


