
GT de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome
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Má gestão e incompetência levam a 
distorções e desperdício

• Transferência de renda aos mais pobres passou por 8 mudanças em 3 anos;

• Desenho injusto e mal feito do Auxílio Brasil (piso familiar) induziu as pessoas 

a se cadastrarem isoladamente;

• O pre-cadastro mal formulado reforcou esse erro;

• Completa ausência de apoio e orientação às famílias;

• Desarticulação federativa, afastamento da rede de Assistência Social, falta de 
capacitação dos técnicos municipais e estaduais;

• Central de Atendimento atende menos de 10% das ligações.
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O estranho crescimento dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família/Auxílio Brasil, durante o Governo Bolsonaro

12/2018 10/2022
Adultos morando 

sozinhos 1,8 5,5
Pessoas 

em famílias* 40,9 49,3

Número de pessoas - Milhões

21%

197%

Famílias com 2 ou 

mais pessoas
Adulto morando

Sozinho 

Aumento % entre 12/2018 e 10/2022

*Exclusive pessoas morando 

sozinhas.



Consequências: 

• Benefícios pagos em duplicidade; 

• Erros de exclusão; 

• Deturpação dos dados do Cadastro Único, prejudicando todos 
os seus programas usuários, incluindo aqueles implementados 
por estados e municípios;

• Ampliação das filas nos CRAS;

Órgãos de Controle apontam necessidade de redesenhar o 
Auxílio Brasil e corrigir o Cadastro Único.



Averiguação Unipessoal (IN MC n. 5/2022):

Público Inicial:

• 3,2 milhões beneficiários do Auxílio Brasil e 42,6 mil beneficiários do BPC;

Processo sem discussão com municípios/SUAS: 

• Atualização cadastral, preferencialmente por visita domiciliar;

• e preenchimento de questionário específico.



PÚBLICO INICIAL   Auxílio 

Brasil
Mês de bloqueio

Estimativa de 

bloqueios

Mês de 

cancelamento

PÚBLICO 1:   

8,9 mil 
dez/22 8 mil mar/23

PÚBLICO 2: 

1,35 milhão
jan/23 1,1 milhão abr/23

PÚBLICO 3: 

1,84 milhão
fev/23 1,4 milhão mai/23



Averiguação Unipessoal (IN MC n. 5/2022):

Sugestões de encaminhamento:

• Repactuação do cronograma com Municípios e Estados;

• Campanha para esclarecimento direcionado a famílias;

• Examinar formas de ampliar a capacidade dos municípios para ações de 

cadastramento e atualização cadastral;

• Fazer reuniões com órgãos de controle e imprensa, para explicar diagnóstico e 

plano de ação.



Fortes indícios de 
abuso do poder econômico e político

Nota técnica do GT de Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome formalizando os achados. 

Encaminharemos aos órgãos de controle para 
que sejam apurados e tomadas as 
providencias.



Obrigada.
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