
Nota Técnica | IDEC endossa pedido do MP e TCU de suspensão do consignado no
Auxílio Brasil

No dia 18 de outubro, o Ministério Público pediu, junto ao Tribunal de Contas da
União (TCU), a suspensão da concessão do crédito consignado para beneficiários do
Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal. No pedido, o órgão alega o possível desvio de
finalidade e o uso meramente eleitoral da medida, uma vez que a Caixa tem acelerado a
implementação do programa no contexto de segundo turno das eleições, focando sobretudo
nas classes mais vulneráveis, público que tem maior rejeição ao presidente e candidato à
reeleição Jair Bolsonaro. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, por meio da
presente nota técnica, vem endossar o pedido de suspensão do crédito consignado do
Auxílio Brasil realizado pelo Ministério Público junto ao TCU, pelas razões que passa a
expor.

Da implementação do crédito consignado no Auxílio Brasil às vésperas das eleições

Sancionada pelo presidente em agosto de 2022, a Lei 14.431 autorizou a concessão de
crédito consignado para beneficiários de programas sociais do governo federal, entre eles o
Auxílio Brasil. Desde então, o Idec se articula a outras organizações da sociedade civil,
pessoas acadêmicas, representantes de órgãos públicos e de defesa de direitos coletivos
para impedir a medida, evidenciando os seus riscos, sobretudo para a população
vulnerabilizada.

A campanha “Em Defesa da Integridade Econômica da População Vulnerável”, por
exemplo, atingiu rapidamente 22 mil assinaturas favoráveis ao adiamento da
comercialização do crédito, revelando a desaprovação da medida por parcela significativa
da população. No mesmo sentido, grandes bancos se comprometeram a não ofertar o
produto, considerando os riscos inerentes à sua oferta. Em âmbito judicial, a medida é
questionada no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 7223, por violação da ordem econômica, da proteção
constitucional do consumidor e da dignidade da pessoa humana.

Às vésperas do primeiro turno das eleições, o Governo Federal publicou a Portaria
816/2022, que regulamentou a liberação do crédito consignado para as pessoas
beneficiárias do Auxílio Brasil, definindo um prazo máximo de parcelamento de crédito em
24 meses e o teto de juros de 3,5% ao mês, o que representa mais de 50% de juros ao ano.
Vale ressaltar que o benefício mínimo permanente é de R$400,00, incidindo sobre ele a
margem de consignação de 40%, ou seja, uma parcela de desconto de R$160,00 por mês,
restando R$240,00 para a sobrevivência das famílias.

Regulamentada a proposta, a Caixa Econômica Federal adiantou o calendário de
pagamento do Auxílio Brasil em pleno período eleitoral, liberando o crédito consignado para
as pessoas beneficiárias no dia 11 de outubro. Conforme declaração da presidenta do
banco, Daniella Marques, em apenas três dias foi liberado o montante exorbitante de R$1,8
bilhão em empréstimos, atingindo 700 mil pessoas.

É neste contexto que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou
que a Corte suspendesse os procedimentos adotados pela Caixa Econômica Federal, dado
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o seu caráter nitidamente eleitoreiro, em benefício do atual presidente e candidato à
reeleição.

O Idec endossa o pedido de suspensão da oferta do crédito consignado para beneficiários
do Auxílio Brasil durante o pleito eleitoral, e vê com grande preocupação a
instrumentalização de um banco público para fins político-partidários às custas das
camadas mais pobres da população.

Do enriquecimento dos bancos às custas da população mais pobre e o caráter
eleitoral da medida

Além de ilegal, é imoral que recursos públicos destinados ao socorro de famílias em
situação de fome sejam convertidos em lucro para o sistema bancário. Em outubro de 2022,
21 milhões de famílias foram beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil. Considerando a
estimativa de que 30% destas famílias irão contratar o consignado, cerca de R$ 16 bilhões
serão liberados na forma de crédito, representando uma receita de ao menos R$ 8 bilhões
para as instituições financeiras.

Levando em conta que os custos operacionais da concessão do consignado está em torno
de 6% do crédito concedido, além da incidência da taxa Selic em 1,08% ao mês na
captação do recurso, se 30% das pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil contratarem tal
modalidade de crédito, R$ 3,81 bilhões serão convertidos em lucro para os bancos, às
custas de um programa de transferência de renda para as famílias mais pobres do
país.

No caso da Caixa Econômica Federal, um banco público, é de extrema crueldade que os
recursos emprestados pelo próprio Estado para combater a miséria sejam retomados na
forma de juros. Trata-se de evidente confisco social: o Estado fornece um crédito a
famílias extremamente pobres e recebe juros pela aplicação. A perda de renda pelo
pagamento de juros pode significar a diferença entre estar dentro ou fora da linha de
extrema pobreza para essas famílias.

Se a oferta do crédito consignado para pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil, por si só,
representa um risco para a integridade e manutenção da vida de milhares de pessoas, a
medida torna-se ainda mais preocupante considerando o contexto eleitoral. Como apontado
na ação movida pelo Ministério Público junto ao TCU, a antecipação do pagamento do
benefício nos momentos finais da campanha eleitoral indica o seu verdadeiro propósito:
beneficiar eleitoralmente o atual presidente e candidato à reeleição.

Dos riscos do crédito consignado para pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil e a
ameaça à dignidade humana da população brasileira

A concessão do crédito consignado aos beneficiários do Auxilio Brasil é um desrespeito às
famílias brasileiras que vivem em situação de extrema pobreza. As medidas anunciadas
demonstram um debate apressado e raso sobre a sua aplicação, representando um risco de
maior endividamento para a população mais pobre.
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Com a alegação de que seria uma alternativa ao crédito caro e à prevenção da agiotagem,
o consignado para beneficiários do Auxílio Brasil é operado com uma taxa de juros de 51%
ao ano, quase o dobro daquela praticada na oferta de crédito consignado para beneficiários
do INSS e servidores públicos. Por um lado, uma armadilha para as famílias mais pobres,
que perderão parte do benefício no pagamento de juros, por outro, um meio de
favorecimento e enriquecimento do setor financeiro.

Além disso, a medida desrespeita o ínfimo teto do Mínimo Existencial regulamentado pelo
próprio Governo em agosto deste ano, por meio do Decreto nº 11.150/22, que estabelece o
valor de R$ 303,00 como o mínimo necessário para garantir a sobrevivência de uma família.
Desse modo, as parcelas mensais destinadas ao pagamento do crédito resultam na
redução do valor do benefício à quantia de R$ 240,00, sem a possibilidade de o consumidor
interromper ou atrasar a incidência dos descontos em caso de eventual emergência familiar,
uma vez que a parcela é subtraída diretamente da fonte. Com isso, a tendência é que as
famílias beneficiárias busquem novas fontes de crédito, ainda mais caras e abusivas,
perpetuando o ciclo de endividamento.

Outro ponto de atenção diz respeito à possibilidade de descontinuidade do benefício: de
acordo com a Portaria que regulamenta a medida, o consumidor terá que arcar com a dívida
do empréstimo mesmo que deixe de receber o Auxílio Brasil. Portanto, na hipótese
desatualização cadastral ou descumprimento de alguma das condicionantes previstas no
art. 18 da Lei n°14.284/2021, tais como não observância do calendário de vacinação, falta
de acompanhamento pré-natal e outras, o beneficiário correrá o duplo risco de sofrer o
desligamento do programa e ainda arcar com a dívida remanescente sem previsão de fonte
de recursos para sua quitação.

Soma-se ao risco da perda do benefício o elevado custo que será despendido por pessoas
hiper vulneráveis para o pagamento de juros. Tendo em vista que o crédito consignado
representa baixo risco de inadimplência para as instituições financeiras quando comparado
a outras modalidades de crédito, as taxas de juros são aviltantes e contrárias ao princípio
da dignidade da pessoa humana, base fundamental do Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, ao desviar a finalidade de um programa social, a oferta de consignado no
Auxílio Brasil opera na contramão do objetivo fundamental da República previsto no art. 3°
da Constituição Federal, que visa a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais.

Para se ter uma ideia do impacto das condições impostas pela contratação do crédito,
apresenta-se a simulação abaixo, que considera um empréstimo máximo de R$2.569,34,
com prazo de 24 meses, juros de 3,5% ao mês e desconto de parcelas de R$ 160,00, pago
em sistema PRICE (parcela fixa de R$160,00). Nessa hipótese, o montante total de juros
pago pelo beneficiário seria de R$1.270,70. Ou seja, essa quantia equivale ao valor que
deixaria de ser recebido pelas famílias que contratarem esta operação – sem considerar as
taxas bancárias e eventuais seguros, que estão sendo ofertados pelos bancos em forma de
venda casada para recebimento do empréstimo. Portanto, o consignado é uma porta de
entrada para o ciclo contínuo de uso de crédito e agrava ainda mais o endividamento,
que hoje já atinge 77% das famílias1

1 Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-07/endividamento-das-familias-e-de-773-em-junho-aponta-cnc
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Conclusão

Por si só, a oferta de crédito consignado para beneficiários de um programa social como o
Auxílio Brasil é problemática e coloca em risco a integridade de milhões de pessoas que
dependem do benefício para a manutenção da própria sobrevivência.
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Desde que a medida foi anunciada, o Idec acompanha com muita preocupação a sua
regulamentação, tendo se manifestado por diversas vezes pelo adiamento do início de sua
comercialização. Isto porque o crédito consignado para pessoas beneficiárias do Auxílio
Brasil foi proposto e aprovado sem que tenha havido qualquer debate com a sociedade civil
e com outros atores relevantes para o processo.

O cenário, que já era de extrema gravidade, tornou-se ainda mais alarmante diante da
instrumentalização de um programa social de transferência de renda para fins eleitorais.
Como restou demonstrado, a Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de
pagamento dos benefícios para coincidir com a reta final das campanhas para o segundo
turno das eleições, em evidente favorecimento ao candidato à reeleição.

Diante deste contexto, o Idec endossa o pedido do Ministério Público junto ao TCU,
suplicando para que a Corte suspenda a comercialização do crédito consignado para
pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal, pela dignidade de
milhares de famílias e pela lisura das eleições presidenciais.
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