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A Câmara dos Deputados
aprovou a medida provi-
sória (MP) do Auxílio Bra-

sil com uma mudança que torna
o programa social que substituiu
o Bolsa Família permanente no
valor mínimo de R$ 400. Foram
418 votos a favor e 7 contra. O
Novo foi o único partido contrá-
rio à aprovação. O texto agora se-
gue para apreciação no Senado.

Como instituído inicialmen-
te pelo governo federal, o bene-
fício extra, que elevou o valor a
R$ 400, duraria somente até de-
zembro deste ano. No entanto,
o Palácio do Planalto decidiu ce-
der nesse ponto das negociações
para neutralizar uma ofensiva da
oposição, que tentava elevar os
pagamentos a R$ 600.

Ao mudar a orientação e de-
fender o benefício permanente,
o relator, deputado João Roma
(PL-BA), disse que a mudança no
caráter do programa social é um
“marco no aprimoramento da
política de combate à pobreza e
ao desenvolvimento da renda bá-
sica de cidadania”. Ex-ministro
da Cidadania do governo Bolso-
naro, Roma é pré-candidato ao
governo da Bahia e tem usado o
programa que substituiu o Bol-
sa Família como vitrine eleitoral.

“Nós queríamos os R$ 600 e
de forma permanente, não só
projeto eleitoral. Essa parte nós

vencemos. Vai ser permanente,
mas vai ficar em R$ 400”, disse
o deputado Bohn Gass (PT-RS),
ao comentar o fato de o governo
ter acatado, parcialmente, as
propostas da oposição.

Como mostrou o Esta-
dão/Broadcast, o governo federal
planejava deixar a MP caducar,
com receio de o valor ser elevado
a R$ 600, medida considerada pe-
la equipe econômica como uma
bomba fiscal para as contas públi-
cas, se fosse aprovada. A ideia era
editar, posteriormente, um decre-
to para fixar o valor em R$ 400.

No entanto, um parecer ju-
rídico recebido pelo Palácio do
Planalto mudou a estratégia go-
vernista. Sem respaldo para dei-
xar a MP perder a validade, au-
xiliares do presidente Jair Bol-
sonaro recuaram e passaram a
ver a negociação dentro do Con-
gresso Nacional como o único ca-
minho para impedir a elevação
do benefício. Para ter sucesso na
empreitada, a aposta foi no apoio
do presidente da Câmara, Arthur
Lira (Progressistas-AL), que de-
fendeu a manutenção do valor do
Auxílio em R$ 400.

Ao longo da quarta-feira, o
Planalto e sua base no Congres-
so articularam para neutralizar
o movimento da oposição e con-
cluíram que tornar o benefício
permanente era a melhor forma

de atingir esse objetivo. Isso por-
que partidos de esquerda apon-
tavam o caráter temporário do
valor de R$ 400 como indicati-
vo de que o Palácio do Planalto
queria usar o programa social
apenas para reeleger Bolsonaro.

A pressão sobre o governo au-
mentou porque partidos como o
União Brasil consideravam se
juntar à oposição na defesa do au-
mento do Auxílio Brasil. Nos cál-
culos da assessoria parlamentar
do partido formado a partir da fu-
são entre DEM e PSL, o aumento
do benefício a R$ 600 custaria R$
30 bilhões aos cofres públicos.

“É melhor ser cabeça de ca-
lango do que rabo de elefante. Se
é para ser conduzido pelo plená-
rio, melhor ter a iniciativa”, dis-
se o deputado Danilo Forte (U-
nião-CE), ao defender que o go-
verno mudasse a estratégia. O
parlamentar chegou a mencionar
formas de encontrar embasa-
mento jurídico para aumentar o

valor do benefício, ao destacar a
persistência da alta inflacionária
no País, do aumento nos preços
dos combustíveis e a carestia.

Inicialmente editada para o
mês de dezembro de 2021, a MP
dependia da aprovação pelo Con-
gresso Nacional da PEC dos Pre-
catórios para que o pagamento
desse adicional pudesse ser es-
tendido durante o ano de 2022.
Com a transformação da PEC na
Emenda Constitucional 114, o
Decreto 10.919/21 prorrogou o
pagamento do benefício de janei-
ro a dezembro de 2022. 

Para 2023, a MP original não
trazia previsão de pagamento do
benefício extraordinário junto
com o recebido por meio do pro-
grama Auxílio Brasil, cuja média
está em torno de R$ 224.  Segun-
do o governo, o total gasto em de-
zembro de 2021 foi de cerca de R$
2,67 bilhões; e o estimado para
2022 será proporcional a esse
mês. 

João Roma fez outra mudan-
ça no texto para permitir que o
benefício complementar integre
o conjunto de benefícios criados
pela Lei 14.284/21.  Segundo o
relator, isso aumentará o valor
de empréstimo que o beneficiá-
rio pode obter dando como ga-
rantia os valores a receber na mo-
dalidade de crédito consignado,
permitida pela MP 1106/22.

D eputados petistas entra-
ram com uma ação popu-
lar na Justiça Federal de

Brasília cobrando que o ex-juiz
Sérgio Moro seja condenado a
pagar uma indenização aos co-
fres públicos pela conduta na ex-
tinta Operação Lava Jato.

"É chegada a hora de o ex-
juiz, ex-ministro e agora pré-
candidato Sérgio Moro reparar
a sociedade por suas condutas
atentatórias ao patrimônio pú-
blico e à moralidade adminis-
trativa as quais tiveram seve-
ros impactos na economia do
país e em sua estabilidade de-
mocrática e institucional", di-
zem os parlamentares.

Moro foi responsável pelo
julgamento, em primeira ins-
tância, dos processos derivados
de investigações da força-tare-
fa de Curitiba. Ele foi juiz da La-
va Jato até deixar a magistra-
tura para assumir o Ministério
da Justiça e Segurança Pública
no governo do presidente Jair
Bolsonaro (PL). Antes de aban-
donar a toga, condenou o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) à prisão no processo
do triplex do Guarujá, impedin-
do que o petista disputasse as
eleições de 2018.

Em nota, o ex-juiz afirmou
que a ação demonstra que os pe-
tistas 'estão dispostos a inver-
ter os valores da sociedade e que
querem perseguir quem comba-
teu a corrupção em seu governo'.

A ação, redigida por advoga-
dos do Grupo Prerrogativas, é as-
sinada pelos deputados Rui Fal-
cão (SP), Erika Kokay (DF), José
Guimarães (CE), Natália Bonavi-
des (RN) e Paulo Pimenta (RS).

"O ex-juiz Sérgio Moro de-
turpou, por completo, o sistema
de justiça criminal. A bem da
verdade, o requerido utilizou o

Petistas pedem que
Justiça determine 
o pagamento 
de indenização

Deputados do PT vão à 
Justiça contra Sérgio Moro

« LAVA JATO »

cargo público como mero palan-
que para sua própria promoção
pessoal, que agora está publica-
mente escancarada", acusam.

Entre os pontos levantados
para questionar a atuação do ex-
juiz estão a ordem para condu-
ção coercitiva de Lula para ser
interrogado pela Polícia Fede-
ral na Operação Alethea, 24ª fa-
se da Lava Jato; o grampo no es-
critório de advocacia de Cristia-
no Zanin, que defende o ex-
presidente; a movimentação pa-
ra impedir ao cumprimento da
decisão, tomada no plantão ju-
diciário pelo desembargador do
Tribunal Regional Federal da
4.ª Região (TRF-4) Rogério Fa-
vreto, que mandou soltar Lula
em julho de 2018, quando ele es-
tava preso em Curitiba; a retira-
da do sigilo de trechos da dela-
ção premiada do ex-ministro
Antonio Palocci às vésperas das
eleições; o vazamento da con-
versa entre Lula e a ex-presi-
dente Dilma Rousseff (PT), que
o nomeou como ministro chefe
da Casa Civil; a assunção ao go-
verno Bolsonaro e a entrada co-
mo sócio-diretor na consultoria
Alvarez & Marsal, que presta
serviços para empresas conde-
nadas na Operação Lava Jato.

Reação
O ex-juir Sérgio Moro disse

ontem que "o governo do PT foi
manchado pelos maiores escân-
dalos de corrupção da história”.
Em nota, ele acrescentou: “A
gestão desastrosa do PT quase
quebrou a Petrobras e o País. O
que prejudicou a economia e eli-
minou empregos foi a corrup-
ção e não o combate a ela. Com
esta ação popular, líderes do PT
demonstram que não aprende-
ram nada, que estão dispostos a
inverter os valores da socieda-
de e que querem perseguir quem
combateu a corrupção em seu
governo. É um prenúncio da
perseguição que irão realizar ca-
so ganhem as eleições, instau-
rando um regime autoritário e
corrupto."

« LEGISLATIVO » Deputados concluem a aprovação da medida provisória
do programa social que substitui o Bolsa Família. Texto segue ao Senado 

Câmara aprova Auxílio
Brasil permanente de R$ 400 
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NÚMERO

2,67
bilhões de reais são destinados
mensalmente ao programa
social.

Na votação da medida provisória do Auxílio Brasil,  foram 418 votos favoráveis dos deputados federais e 7 contra

Se for condenado, Sérgio Moro terá que pagar indenização

ARQUIVO


