Mensagem no 518

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Para instruir o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n.º 885, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo,
elaboradas pela Advocacia-Geral da União.

Brasília, 14 de outubro de 2021.
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INFORMAÇÕES Nº 00180/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00692.003294/2021-13.
PROCESSO JUDICIAL Nº 0061817-44.2021.1.00.0000 (ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 885/DF).
RELATOR: MINISTRO DIAS TOFFOLI.
ARGUENTE: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
CFOAB.
ASSUNTOS: PROGRAMA CISTERNAS. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (PNAE). PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA).
PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA (PBF). AUXÍLIO EMERGENCIAL. CONSELHO
NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA).
FECHAMENTO DE GALPÕES E POLÍTICA DE PREÇOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). REALIZAÇÃO DE CENSO. OUTROS
DIVERSOS TEMAS.
EMENTA: ADPF. Ação constitucional de natureza objetiva. Discussão sobre execução de
políticas públicas relacionadas a diversos programas e atuações estatais. Impossibilidade
apreciação da ação, em razão de questões diversas preliminares. Identificação de não
preenchimento do requisito da subsidiariedade, de situação de meras ofensas reflexas, de
violação do Princípio da Separação dos Poderes. Situações de perda de objeto e de
litispendência em relação a pedidos específicos. Inexistência de omissão ou insuficiência da
atuação estatal. Atuação do Governo Federal ativamente desempenhada, dentro das limitações
de ordem econômica impostas no cenário mundial pela pandemia. Impossibilidade de
deferimento dos pedidos de mérito. Ausência de periculum in mora e fumus boni juris.
Situações de periculum in mora reverso. Impossibilidade de deferimento dos pedidos liminares.

Senhor Consultor da União,
I – DO OBJETO DA AÇÃO
1. Trata-se de atuação desta Consultoria-Geral da União em elaborar peça de Informações do Sr.
Presidente da República para a apresentação ao E. Supremo Tribunal Federal, na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 885/DF, nos termos do que previsto no art. 10 da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, nos arts. 11, I, e 13, caput, do Decreto nº 10.608,
de 25 de janeiro de 2021, e nos arts. 3º, II, e 8º, I, da Portaria Normativa AGU nº 24, de 27 de
setembro de 2021.
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2. O Sr. Exmo. Ministro Relator Dias Toffoli proferiu r. Despacho, em 29/09/2021: “(...) A relevância
da questão debatida na presente arguição enseja a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12
da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. Solicitem-se
informações à parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Após, abra-se vista, sucessivamente, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.”
Foram solicitadas informações ao Sr. Presidente da República, pelo Ofício eletrônico nº 14184/2021,
de 30/09/2021, ocorrendo sua notificação no mesmo dia e estabelecido, assim, o termo a quo do
prazo em 15/10/2021 (art. 219 do CPC).
3. Dados o monte e a variedade dos pedidos apresentados, houve necessidade de solicitar subsídios
de fato e de direito à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da
República (SAJ/SG/PR), Ministério da Economia (ME), Ministério da Cidadania (MC), Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Educação (MEC), Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
4. Esta ADPF nº 885/DF, arguente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB),
com pedido cautelar, alegando suposta violação de preceitos fundamentais da CRFB - artigos 1º,
inciso III, 3º, incisos I a IV, 5º, caput, 6º, caput, c/c art. 196, 170, caput e inciso VII, e 193, caput,
versa, segundo se pode depreender da multiplicidade de pedidos, sobre eleito tema geral
nominado Segurança Alimentar, apresentando considerações sobre o “Inquérito Nacional sobre
Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil” e outros textos de
pesquisas, alegando o aumento da população brasileira em situação de fome, para 10% do total, e
sustentando “que atual gestão do governo federal muito contribui para esse cenário de
miserabilidade, sobretudo com a má condução do Programa Bolsa Família, com a redução radical
de gastos como o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias
Sociais (Programa Cisternas), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), bem como a concessão de auxílio emergencial em valor
insuficiente à alimentação da família brasileira em meio à pandemia”. Após discorrer sobre a
suposta atual situação dos citados Programas, além outras questões específicas (item I.VI - vetos à
lei de apoio aos agricultores familiares, manutenção do teto dos gastos e fim de políticas públicas de
segurança alimentar e nutricional; e item I.VII - inflação de alimentos – sic – devido ao fim da política
de abastecimento e controle de preços dos alimentos e ao fechamento dos galpões da CONAB), o
Conselho apresenta os seguintes pedidos:
Pedidos Cautelares:
“1. Determinar, no que se refere ao CONSEA:
1.1. Revogação da Medida Provisória nº 870 promulgada no dia 1º de Janeiro de
2019, que extinguiu na prática o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA), órgão responsável pela construção histórica de Políticas Públicas centradas no
combate à fome, promoção da SAN, e não violação do Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA)
2. Determinar, quanto ao Programa Bolsa Família:
2.1. Inclusão automática das pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema a
partir da comprovação da elegibilidade pelo critério renda;
2.2. Reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa
como dos valores dos benefícios transferidos às famílias;
3. Determinar, quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que:
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3.1. O Governo Federal garanta o repasse do recurso financeiro suplementar
destinado à aquisição de alimentos aos estados, municípios e Distrito Federal e estipule reajuste
anual;
3.2. O Governo Federal promova junto aos governos estaduais, municipais e do
Distrito Federal ações que garantam, mesmo durante a suspensão das aulas presenciais em
decorrência da pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino tenham acesso a uma
alimentação adequada até o regular o retorno às aulas presenciais nas escolas;
3.3. Reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e
controle na aplicação pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao
cumprimento da Lei nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a
estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) para o PNAE deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas.
4. Determinar, quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, que:
4.1. Seja assegurado imediatamente um investimento de R$ 1 bilhão e que esse
recurso seja anualmente atualizado pelo IPCA;”
Pedidos de mérito:
“1. Retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00;
2. Retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
e dos conselhos de participação social extintos, com a consequente revogação do Decreto nº 9.759
de 11 de abril de 2019;
3. Revogação do teto dos gastos e recomposição do orçamento para as políticas
públicas de segurança alimentar e nutricional: PAA, Cisternas, Assistência técnica rural,
distribuição de alimentos, Bolsa Verde, organização econômica de mulheres rurais, e
desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades
tradicionais;
4. Reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e
controle na aplicação pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao
cumprimento da Lei nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a
estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) para o PNAE deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas;
5. Aplicação emergencial no valor de 1 bilhão de reais para o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), conforme proposta apresentada por mais de 800 movimentos (dentre
eles a Ação da Cidadania), redes e organizações sociais do campo e da cidade, no dia 08/04, ao
Governo Federal;
6. Recomposição dos estoques públicos de alimentos da CONAB com ações de
controle de preços para evitar falta de alimentos e inflação descompensada;
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7. Garantia de acesso da população ao gás de cozinha por meio de uma adequada
política de preços;
8. Abertura de crédito adicional no orçamento de 2021 para a realização do Censo
e garantia de publicidade dos dados e resultados da pesquisa;
9. Fortalecimento das linhas de créditos para MPEs com fiscalização dos recursos
liberados para as mesmas na CPI da Pandemia.”
5. Órgãos e entidades federais apresentaram subsídios para elaboração desta peça de Informações:
da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, a NOTA SAJ
Nº 270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, de 08 de outubro de 2021; do Ministério da Educação, as
INFORMAÇÕES Nº 01646/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 30 de setembro de 2021; do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, o DESPACHO COEFA Nº 2581381/2021, de 05 de
outubro de 2021, e o OFÍCIO_IN Nº 13589/2021/COMAV, de 06 de outubro de 2021; do Ministério
da Cidadania, o OFÍCIO Nº 331/2021/SEDS/SENARC/GAB/ASGAB/MC, de 04 de outubro de 2021
(Secretaria Nacional de Renda de Cidadania), a NOTA TÉCNICA Nº 130/2021, de 04 de outubro de 2021
(Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural), a NOTA TÉCNICA Nº 51/2021, de 04
de outubro de 2021 (Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural), a NOTA TÉCNICA
Nº 56/2021, de 05 de outubro de 2021 (Secretaria Nacional de Cadastro Único) e a NOTA TÉCNICA Nº
56/2021, de 08 de outubro de 2021 (Departamento de Estruturação de Equipamentos Públicos); do
Ministério da Economia, a NOTA TÉCNICA SEI Nº 48275/2021/ME, de 07 de outubro de 2021
(SOF), a NOTA TÉCNICA SEI Nº 48308/2021/ME, de 07 de outubro de 2021 (STN), a NOTA
TÉCNICA SEI Nº 48409/2021/ME, de 07 de outubro de 2021 (SOF), e o DESPACHO S/Nº, de 07
de outubro de 2021, da SOF (Departamento de Programas das Áreas Econômica e de Infraestrutura);
da CONAB, a NOTA TÉCNICA SUARM SEI Nº 5/2021, de 04 de outubro de 2021, e a NOTA
TÉCNICA SUGOF SEI Nº 14/2021, de 06 de outubro de 2021; e do IBGE, o OFÍCIO Nº
298/2021/PR/IBGE, de 05 de outubro de 2021, a NOTA TÉCNICA Nº 008, de 05 de outubro de
2021 (Coordenação Operacional de Censos) e a NOTA TÉCNICA Nº 01/2021, de 05 de outubro de
2021 (Diretoria de Pesquisas). Esta documentação, integra estas Informações Presidenciais, por
seus inteiros teores, e consta dentre os anexos desta peça (lista de anexos detalhada ao final).
6. Além destes documentos acima, cumpre referenciar expressamente à Cartilha “Ministério da
Cidadania no Combate ao Covid-19”, a qual, também, por seu inteiro teor, integra estas Informações
Presidenciais, como importante relatório e visão geral que permite afastar as ilações de omissão ou
insuficiência da atuação do Governo Federal.
II – QUESTÕES PRELIMINARES
II.A – PERDA DE OBJETO (PARCIAL)
1 – Novos Programas Federais de transmissão de renda – Medida Provisória nº 1.061, de 09 de
agosto de 2021
7. Com a edição da Medida Provisória nº 1.061, de 2021, que institui o Programa Auxílio Brasil e o
Programa Alimenta Brasil, ficou programada e estabelecida a revogação de dispositivos legais
reitores do Programa Bolsa Família (PBF) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
Programas cujos valores definidos de benefícios e de respectivas alocações orçamentáriasfinanceiras são objetos desta ação, no contexto de alegadas violações de seus respectivos textos legais
e regulamentares.
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8. O art. 43 da citada Medida Provisória, inclusive, assim prevê: “Os normativos infralegais que
disciplinam o Programa Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos, no que forem
compatíveis com esta Medida Provisória, permanecem em vigor até que sejam reeditados”. Está
prevista, portanto e também, a sucessão do arcabouço infralegal relacionado a estas políticas
públicas.
9. É em razão deste contexto normativo que pode ser considerada inviável ou ineficiente, ou até
inadequada e desnecessária, a continuidade da discussão judicial nos autos desta ADPF dos temas
relacionados ao PBF e ao PAA. Cumpre entender e postular que, com o comando legal de revogação
dos respectivos dispositivos legais relacionados ao PBF e ao PAA, estabelece-se a situação de perda
parcial de objeto da ação, seja de imediato, no caso dos dispositivos revogados desde a vigência da
Medida Provisória nº 1.061, de 2021, seja de forma iminente, para os dispositivos que terão
revogação por vir.
10. Não se justifica, portanto, o seguimento das atividades judiciais em relação a estes pleitos
específicos, devendo-se postular, por decorrência óbvia e lógica, o reconhecimento da perda parcial
do objeto da ação, ou, subsidiariamente, o não processamento desta, em relação a estes pedidos
específicos, até a finalização do processo legislativo da citada Medida Provisória.
2 - Pedido de revogação da Medida Provisória nº 870, de 2019
11. A referida Medida Provisória já foi convertida em lei, portanto, não há possibilidade jurídica de
avaliação deste pedido, inclusive, não sendo sequer possível/cabível convolá-lo em um pedido de
revogação da decorrente lei de conversão, simplesmente porque se está diante de textos legais que
possuem diferenças de tramitação/análise e de conteúdo, sendo resultado de diferentes processos
de elaboração, a primeira (Medida Provisória) resulta da atuação do Poder Executivo e a segunda (lei
de conversão) resulta da atuação do Poder Legislativo, seguida de atuação do Poder Executivo.
12. Portanto, não estando vigente o ato impugnado, não se justifica o seguimento das atividades
judiciais em relação a este pleito específico, devendo-se postular, o reconhecimento da perda parcial
do objeto da ação, também quanto a essa situação.
II.B – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COTEJO INDIVIDUALIZADO ENTRE AS
NORMAS/ATOS IMPUGNADOS E OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
13. Da leitura da petição inicial, observa-se que a parte autora pleiteia o reconhecimento de supostas
violações a uma lista de dispositivos constitucionais, citando os arts. 1º, inciso III, 3º, incisos I a IV,
5º, caput, 6º, caput, c/c art. 196, 170, caput e inciso VII, e 193, caput.
14. Explicitando-os todos: violações à dignidade da pessoa humana, aos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação, à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, ao direito social de alimentação, ao direito à saúde, à ordem econômica,
à redução das desigualdades regionais e sociais, ao bem-estar social e à justiça social. Essa é a lista.
15. Contudo, as postulações do Conselho são feitas sem o necessário cotejo de cada uma das
múltiplas alegações aos respectivos dispositivos constitucionais que seriam objeto das supostas
ofensas ou violações, tornando de todo defeituoso o resultado expresso na exordial.
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16. Ou seja, não há fundamentação específica, caso a caso. As alegações são genéricas, soltas, sem
qualquer indicação precisa de quais dispositivos da Constituição estariam sendo efetivamente
descumpridos ou atingidos por este ou aquele normativo ou ato. Se o arguente optou por mover
uma ação com múltiplas questões a serem apreciadas, debatidas e julgadas, lhe caberia ter
elaborado a respectiva linha de raciocínio para correlação entre cada uma das supostas ofensas
e violações e os respectivos dispositivos constitucionais.
17. Essa situação torna caótica a possibilidade de escorreita compreensão da petição inicial, já que
os múltiplos assuntos não foram detalhadamente apresentados/estruturados como tecnicamente se
deveria, prejudicando a mínima e adequada delimitação do objeto da demanda e, ato-consequência,
causando prejuízos à obtenção das informações necessárias e à adequada defesa dos atos e ações
governamentais.
18. Assinale-se que a Lei nº 9.882, de 1999, impõe à parte autora, a obrigação de indicar o preceito
fundamental que se considera violado, a prova da violação e o pedido especificado. Vejamos:
====================================================================
Art. 3º A petição inicial deverá conter:
I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;
II - a indicação do ato questionado;
III - a prova da violação do preceito fundamental;
IV - o pedido, com suas especificações;
V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação
do preceito fundamental que se considera violado.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será
apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários
para comprovar a impugnação.
Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de
argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta
Lei ou for inepta.
====================================================================
19. A citada disposição não pode ser considerada um mero item acessório da lei, passível de ser
dispensado a qualquer momento. Mesmo a eventual elevada relevância do objeto de uma ADPF não
dispensa a necessidade de atendimentos das disposições legais incidentes. Elas existem e têm
vigência e foram previstas pelo legislador para fins de propiciar o correto desenvolvimento da
função jurisdicional estatal, no âmbito do nobilíssimo exame abstrato de constitucionalidade.
Ademais, a elaboração da exordial nesta espécie mereceria uma atuação técnica à altura, capaz de
corresponder e atender, ainda que ao mínimo, àquilo que está previsto em lei. Isso, opina-se, não
ocorreu neste caso.
20. Destarte, ante à míngua da fundamentação multiplamente particularizada, que seria necessária
para embasar os múltiplos pleitos de reconhecimento de ofensas à Constituição, deve ser solicitado
o indeferimento liminar da petição inicial, em respeito e sintonia com a legislação de regência e a
importância e intensidade jurídico-normativa de uma ADPF no cenário constitucional.
1 - Inépcia de pedidos específicos:
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21. Os pedidos específicos de (1) acesso da população ao gás de cozinha por meio de uma adequada
política de preços, de (2) garantia da publicidade de dados e resultados da pesquisa do Censo, de (3)
fortalecimento de linhas de crédito para micro e pequenas empresas e de (4) fiscalização de recursos
liberados para micro e pequenas empresas na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, são
absolutamente ineptos.
22. A leitura e releitura da exordial não permitiu encontrar elementos ou fundamentações de fato ou
de direito que pudessem sustentar especificamente estes pedidos da ação. Não há estudos,
apreciações, narrativas, fatos ou cópias de documentos que se prestem a entender, debater ou
delimitar estes pedidos. Não há, portanto, possibilidade de definição dos contornos dos pedidos, não
há possibilidade de efetuar defesas jurídico-judiciais minimamente adequadas ou, por consequência,
não há qualquer possibilidade de se exercer a nobre função jurisdicional.
23. Trata-se de pedidos “soltos” ou “perdidos”, não cabendo ao requerido o ônus de tecer
ilações para em seguida apresentar uma defesa técnica.
24. Por isso, esses pedidos sequer merecem ser conhecidos, quanto mais apreciados, posto que o
CFOAB não apresenta quaisquer elementos ou fundamentações de fato ou de direito que pudessem
sustentá-los. O art. 319, III, do CPC expressa que a petição inicial indicará o fato e o fundamento
jurídico do pedido. Já o art. 321, § 2º, do CPC preconiza que a interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação. Em não havendo quaisquer elementos na exordial sobre
esses pedidos, não há que se tê-los como pedidos possíveis de serem delimitados, interpretados,
apreciados ou respondidos. Assim, em consideração ao art. 330, I e § 1º, I e III, do CPC, quanto a
estes pedidos, a petição inicial deve ser considerada inepta e, assim, ser indeferida.
25. Essa situação processual se agrava quando lembramos que se está diante de uma ação que visa à
discussão de questões constitucionais, pela nobre via da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental.
26. Sobre a pedido inepto em sede de discussão constitucional, o Egrégio Supremo Tribunal Federal
assim já se manifestou, no julgamento do AI 262.157 AgR/DF, Sr. Exmo. Ministro Relator Celso de
Mello, j. 27/06/2000, p. 04/05/2001 (grifos acrescidos):
====================================================================
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO TRABALHISTA - RECURSO DE REVISTA
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - CONFIGURAÇÃO - REAJUSTE
DE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E CORREÇÃO RESPECTIVA - URP DE ABRIL E MAIO/88
(16,19%) - RECONHECIMENTO DO DIREITO A 7/30 SOBRE O ÍNDICE PERCENTUAL
REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE ABRIL E MAIO/88 - NÃO-INCIDÊNCIA DESSE REAJUSTE
SALARIAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE JUNHO E JULHO/88 - RECURSO IMPROVIDO.
CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, EM PROCESSO TRABALHISTA, PARA
EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(...)
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO.
- Tratando-se de ofensa ao texto da Constituição, impõe-se, a quem sustenta a sua ocorrência, o
dever de fundamentar tal afirmação, indicando as razões de ordem jurídica que justificariam a
alegação de transgressão constitucional. A alegação genérica de inconstitucionalidade, sem a
demonstração de que determinado ato estatal (inclusive uma decisão judicial) teria ofendido a
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Constituição, importa, ante a ausência da adequada e necessária fundamentação, em pedido
inepto, insuscetível de ser apreciada pelo Tribunal.
====================================================================
II.C – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SITUAÇÕES DE OFENSAS REFLEXAS À
CONSTITUIÇÃO
27. A listagem de uma série de dispositivos constitucionais, da forma como apresentada, não está
apta, por si só, a justificar e tecnicamente permitir a apreciação de supostas falhas das políticas
públicas federais quando aplicadas e desempenhadas em concreto, no contexto de regulamentos
infralegais. Tanto é assim, que, para realmente intentar a demonstração dessas supostas falhas, o
arguente teve que necessariamente apontar, expressa ou implicitamente, quais as normas infralegais
estariam sendo violadas, repisa-se, normas infralegais. Veja-se a seguir, por exemplos:
Na ação, pugna-se, em relação ao PNAE, o repasse dos recursos financeiros suplementares, a
estipulação de regras para reajuste anual, e o próprio reajuste no valor do Programa, “no que diz
respeito ao cumprimento da Lei nº 11.947/2009”, além de se pugnar a adoção de diversas medidas
administrativas em concreto, inclusive, perante a atuação dos entes da Federação. O arguente
procura discutir regras previstas em regulamentos infralegais, a Resolução CD-FNDE nº 02, de 9
de abril de 2020, e a Resolução CD-FNDE nº 06, de 8 de maio de 2020, com redação dada pela
Resolução CD-FNDE nº 20, de 02 de dezembro de 2020 – normativas explicitadas pelo Ministério
da Educação e pelo FNDE, em suas manifestações (anexas e abaixo destacadas).
Na ação, pugna-se liberação de novos recursos para o PAA, criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696,
de 2003, que já não está mais vigente, em razão da substituição deste pelo Programa Alimenta
Brasil, instituído pela Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021. Afora isso (situação
jurídica incontornável), é necessário reconhecer, assim, que a discussão não se relaciona a
disposições legais relativas à política pública, mas sim, em relação às decisões e atos do Poder
Executivo relacionados à distribuição de recursos orçamentários, não se configurando, assim, o
cenário de discussão constitucional.
Na ação, cita-se que o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras
Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) é regulamentado pelo Decreto n° 8.038, de 2013, e
pugna-se resolução para o suposto problema de diminuição do aporte de recursos no Programa e
do número de cisternas construídas. Com efeito, os atos relacionados à distribuição dos recursos
do Programa, como notoriamente consabido, são atos de efeitos concretos, portanto, o arguente
busca discutir, sob o alegado enfoque da inconstitucionalidade, atos de natureza infralegal
relativos à distribuição de recursos do Programa.
Na ação, reclama-se solução para a redução de ações orçamentárias essenciais a diversos
programas federais. Ora, o conjunto de regulamentação da LOA, que determina e especifica os
contingenciamentos, constitui-se como normas de natureza infralegal.
Na ação, o CFOAB pleiteia o aumento do número de armazéns da CONAB. Em outras palavras
(não expressamente presentes na exordial), o arguente, em verdade, se insurge contra o PLANO
DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ARMAZÉNS – citado e explicado pela Companhia em
suas informações. Esse Plano é um documento aprovado pela Diretoria Executiva, ou seja, não se
trata de uma disposição de lei. Não poderá, assim, haver qualquer dúvida de que o arguente postula,
nesta ADPF, a discussão de uma Plano de natureza executiva, que, por óbvio, em nada se aproxima
de ser um documento legislativo.
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Já o pedido relacionado à instalação de um controle artificial dos preços agrícolas, para provocar
a baixa da inflação, também é um tema que não se insere diretamente no contexto constitucional,
afinal, o arguente não apresenta qualquer texto legal que tenha relação com esse pedido.
Na ação, pleiteia-se garantias contra não divulgação de dados do Censo que será realizado – ou
seja, pleiteia-se, em tese e antecipadamente, medidas contra supostos atos administrativos
contrários à divulgação dos dados e resultados da futura pesquisa. Não há dúvidas, também, de
que as supostas normas e atos violados (a serem futuramente violados), possuem natureza
infralegal.
Na ação, pede-se o “retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA)”. Ocorre que, segundo a estrutura regimental do Ministério da Cidadania, o Decreto nº
10.357, de 20 de maio de 2020, ficaram bem definidas as competências da Pasta em relação às
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, além de ter sidos atribuída à Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) grande parcela destas
competências e respectivas atribuições, e esta câmara/colegiado foi recentemente reestruturada
pelo Decreto nº 10.713, de 07 de junho de 2021. Também não pode haver dúvidas de que o
arguente pretende discutir ambos atos infralegais, ao pugnar a recriação do CONSEA. Fazer
referência à MP nº 870, de 2019 (aliás, ato já inexistente no ordenamento jurídico), não torna o
tema passível de discussão no prisma constitucional.
Não ação, pleiteia-se, ainda, o “retorno dos conselhos de participação social extintos, com a
consequente revogação do Decreto nº 9.759 de 11 de abril de 2019”. Claro e evidente portanto,
neste ponto, que o CFOAB pretende trazer, nesta ADPF, rediscussão de ato infralegal.
28. Os normativos não se caracterizam como atos normativos autônomos. Tampouco os programas,
planejamentos, decisões e medidas administrativas atacados possuem lastro para permitir a
instauração da discussão constitucional abstrata.
29. Observa-se, assim e cristalinamente, que a ação proposta versa, em parte, sobre múltiplas
e supostas/alegadas violações à legislação infralegal, ou seja, o Conselho busca uma apuração
sobre se atos normativos secundários (decretos, resoluções e planos, por exemplo) estariam, esses
sim, sendo violados pela atuação do Governo Federal, ao desenvolver em concreto suas ações no
âmbito das diversas políticas públicas citadas.
30. Identifica-se, portanto, que o arguente procura burlar o escorreito uso da via da Argüição, em
desconformidade ao próprio entendimento da Corte Maior, para isso, apresentando diversas questões
(supostas falhas) exclusivamente relacionadas a normas de natureza infralegal.
31. As questões referidas demandam investigação prévia do cumprimento, ou não (da adequação de
atos e medidas, ou não), em relação a ditames, a disposições e a requisitos das múltiplas normas
infralegais citadas ou ensejadas (não diretamente citadas) pelo próprio arguente. Amontoá-las todas
(as questões-problema) sob um título genérico – “guarda-chuva” –, não torna ou transforma as
investigações jurídico-judiciais supostamente necessárias, cada uma delas, automaticamente em
questões de nível constitucional. Assim como, repise-se, a mera citação de uma lista de dispositivos
constitucionais, de natureza principiológica ou programática (acima transcritos) não possui o condão
de tornar, por si só, essa possível discussão em um instrumento abstrato de proteção da Constituição.
32. Não há caracterização, nos casos comentados, de qualquer ofensa direta à Constituição, as
supostas e alegadas violações são claramente reconhecíveis como de natureza indireta ou
oblíqua, já que não podem ser aferidas diretamente perante o texto constitucional.
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33. O teor-síntese deste entendimento pode ser encontrado na ementa do julgamento da ADPF nº 169
AgR/DF, Sr. Relator Ministro Ricardo Lewandowski:
====================================================================
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE
REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado
de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar
consubstanciado no decreto presidencial ora impugnado.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADPF 169 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
19/09/2013, DJe203, d. 11-10-2013, p. 14-10-2013)
====================================================================
34. Na ADPF nº 350/DF, o Sr. Exmo. Ministro Relator Dias Toffoli assim reconheceu a situação de
ofensa reflexa, declarando inviável a arguição, e transcrevendo como precedente a ADPF nº 93
AgR/DF:
====================================================================
(...)
O autor articula toda a sua fundamentação tendo por base suposta ofensa a normas
infraconstitucionais, de modo que, se houvesse ofensa à Constituição Federal, seria meramente
indireta ou reflexa.
Conquanto, o autor sustente violação aos postulados da inafastabilidade da jurisdição e da razoável
duração do processo, para embasar tal alegação, invoca o art. 337, § 2º do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, que determina que o Relator do acórdão submeta os embargos de
declaração a julgamento na primeira sessão da Turma ou do Plenário, independentemente de
distribuição ou preparo. O autor argumenta nos seguintes termos:
(...)
Resta evidente, portanto, que a suposta ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da
Constituição Federal, caso configurada, seria meramente reflexa ou indireta, cuja análise não é
cabível em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada
deste Supremo Tribunal Federal. No julgamento da ADPF nº 93 AgR/DF, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, esta Corte afirmou que:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO
DECRETO PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O
ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...) IV - A jurisprudência desta
Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que
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consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar
consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado. V - O ajuizamento da arguição de
descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art.
4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a
inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o
estado de lesividade do ato impugnado. VI - Agravo regimental improvido” (DJe de 7/8/09 - grifouse).
No mesmo sentido, os seguintes julgados: ADPF nº 119/DF, relator o Ministro Eros Grau, Dje de
05/4/10; ADPF nº 210/DF, relator o Ministro Ayres Britto, Dje de 26/5/10; e ADPF nº 9/RS, de
minha relatoria, Dje de 10/2/11; ADPF 169/DF-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
14/10/13.
====================================================================
35. Na ADPF nº 192/DF, o Sr. Exmo. Ministro Relator Eros Grau assim reconheceu a situação de
ofensa reflexa, negando seguimento à Arguição:
====================================================================
(...)
9.
A arguente questiona decisões judiciais fundamentadas em legislação estadual. Conforme
observou o Procurador-Geral da República, “percebe-se que a controvérsia centra-se na
interpretação, não exatamente da Constituição Federal, mas da legislação do Estado do Rio
Grande do Norte, com vistas a saber da extensão e subsistência da gratificação criada antes de
2002, após o advento de lei em tal ano. [...] Eventual ofensa a dispositivos da Constituição, assim,
seria de ordem obliqua. Não há, portanto, questão constitucional direta” [fls. 190/192].
10.
A ofensa suscitada pela arguente não pode ser aferida diretamente. O cotejo entre as
decisões atacadas e o texto constitucional depende de análise da legislação estadual.
11.
A questão da gratificação concedida aos servidores potiguares por meio de mandados de
segurança, de que cogitam estes autos, foi submetida ao exame da Presidência desta Corte. Ao
analisar o pedido da SS n. 3.614, o Presidente reconheceu sua incompetência para julgar a
suspensão de segurança, afirmando que a violação ao texto constitucional seria reflexa:
“Trata-se de pedido de suspensão de segurança (fls. 02-05) formulado pelo Estado do Rio Grande
do Norte, para sustar os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte, que determinou a imediata implantação nos contracheques dos impetrantes da Gratificação
de Técnico de Nível Superior, no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico,
bem como o pagamento dos valores retroativos à data da impetração (fl. 33-34).
[...]
O cerne da controvérsia do mandado de segurança é a legalidade da concessão de gratificação aos
impetrantes, com violação à Lei Estadual nº 6.371/93 (alterada pelas Leis Estaduais nº 6.538/94 e
nº 6.615/94), que institui a gratificação em destaque, pois os impetrantes preencheram os requisitos
de sua concessão.
A violação a princípios constitucionais neste ponto é reflexa, pois demanda investigação prévia do
cumprimento ou não dos requisitos que ensejam a determinação de concessão de gratificação aos
impetrantes, bem como a legalidade do ato do Presidente do Tribunal de Justiça em negá-la”. [SS
n. 3.614, DJ de 4.8.2008]
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====================================================================
36. No julgamento do respectivo agravo, na acima citada ADPF nº 192/DF, o reconhecimento da
ofensa meramente reflexa à Constituição foi confirmado.
37. Com efeito, decretos, portarias ou resoluções, regulamentares e/ou procedimentais, e até planos
de empresas estatais, ainda que exorbitantes ou divergentes da legislação a que se referem (o que não
é o caso), somente podem ser apreciados judicialmente pelos meios ordinários, pois sua fonte de
validade é a respectiva lei, ou outro ato superior, de onde retiram fundamento de validade e não o
texto constitucional.
38. A Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República (SAJ/SG/PR)
também tratou deste estruturante tema, em sua NOTA SAJ Nº 270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, de 08
de outubro de 2021 (anexo integrante destas Informações), esclarecendo que em verdade a exordial
da “ADPF-DF não contesta qualquer ato normativo, mas sim as ações do Poder Executivo Federal
em matéria de “segurança alimentar”” e destacara o julgamento efetuado pela Corte Maior na ADPF
nº 830/DF, Sr. Exmo. Ministro Relator Ricardo Lewandowski, na qual “apesar de reconhecer a justa
preocupação manifestada pelo partido político então impetrante, ressaltou a impropriedade de usar
a via abstrata da ADPF para buscar a determinação de medidas de correção da política vigente
e suas falhas e insuficiências, havendo outras formas legítimas de fazer cessar eventual quadro de
violação a preceitos fundamentais”.
39. Portanto, necessário se faz solicitar a decretação da inviabilidade de apreciação, nesta ADPF, das
situações relacionadas a normativos e dispositivos infralegais, acarretando, então, o indeferimento
de plano da ação em relação a tais pontos – acima referidos.
II.D – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA
SUBSIDIARIEDADE
40. Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n° 9.882, de 1999, não será admitida arguição de
descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a
lesividade.
41. In casu, a parte autora não logrou êxito em justificar a impossibilidade de obter o vasto conjunto
de tutelas pretendidas por outros veículos, ônus que lhe cabe para fins de manejo da ADPF. Diante
da ausência dessa demonstração e diante da apreciação do teor dos múltiplos pedidos apresentados,
necessário concluir que o debate adequado deve ser travado em vias ordinárias.
42. A Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República (SAJ/SG/PR)
também tratou deste estruturante tema, nos subsídios constantes da NOTA SAJ Nº
270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, já citada (anexo integrante destas Informações), assim clarificando este
ponto: “(...) o objetivo do autor, com o manejo da arguição, é instar, por via judicial tida como
inadequada, o Poder Executivo Federal a aumentar o valor do auxílio emergencial, retomar o
funcionamento do CONSEA, revogar teto de gastos, reajustar valores de programas de distribuição
de renda, dentre outros tantos outros pedidos. Trata-se, à toda evidência, de pleito com evidente
caráter concretista e que apenas visa a impor ao Poder Público, pela via judicial, a obrigação de
elaborar políticas públicas sociais, podendo-se constatar, além da ausência de respeito à natureza
subsidiária da arguição, o intento de impor obrigações de fazer que seriam mais eficazmente
perseguidas em juízo por meio de instrumentos de jurisdição ordinária, como a ação de obrigação
de fazer e de não fazer (art. 497 do CPC)”.
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43. No sentido deste entendimento pacífico, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal
Federal, na ADPF n° 17 AgR/DF, Sr. Exmo. Ministro Relator Celso de Mello:
====================================================================
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1°) AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (LEI N°
9.882/99, ART. 40, § 1°) - EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO
DE LESIVIDADE QUE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS - INVIABILIDADE DA PRESENTE
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O ajuizamento da ação constitucional de argüição de descumprimento de preceito fundamental
rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei n° 9.882/99, art. 40, § 1"), a significar que não será
ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com
efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE,
ADPF 12/DF e ADPF 13/SP.
- A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para
justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa
legitimamente incidir - impedindo, desse modo, o acesso imediato à argüição de descumprimento de
preceito fundamental revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de
neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento
desse writ constitucional.
- A norma inscrita no art. 40. § 1° da Lei n° 9.882/99 - que consagra o postulado da subsidiariedade
- estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de
admissibilidade da argüição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou,
legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional, à observância de um
inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual
revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade
danosa) decorrente do ato impugnado.
(ADPF n° 17 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento
em 05/06/2002, Publicação em 14/02/2003; grifou-se).
44. Assim, o cabimento/seguimento desta Arguição restaria, por evidente, liminarmente afastado
diante da inobservância ao princípio da subsidiariedade, seguindo-se entendimento da Corte Maior
(grifos acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA
E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLITICOS. 1NAFASTABILIDADE JURISDIONAL.
LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR
A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ.
1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui
seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas.
2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema
recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como
verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes.
3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é
possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir
interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes.
4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega
seguimento.
(ADPF n° 266 AgR, Relator: Ministro Edson Fachin, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento
em 12/05/2017, Publicação em 23/05/2017)
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====================================================================
44-A. No cenário dessa argumentação, torna-se muito importante apresentar o entendimento
proferido pelo Sr. Exmo. Ministro Relator Edson Fachin, na recente decisão proferida na ADPF nº
721/DF, em 24/08/2021 (grifos acrescidos):
====================================================================
“(...)
Os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental não traduzem
mera formalidade jurídica que possa ser dispensada quando o direito material, por relevante,
assim o exigir. As formalidades previstas pela lei servem de amparo para o funcionamento das
instituições constitucionais e, por isso, são parâmetros estruturantes do Estado Democrático de
Direito que visam preservar a competência própria de cada um de seus órgãos.
Quanto ao requisito da subsidiariedade, é o entendimento desta Corte:
“A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade
estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de
admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou,
legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um
inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual
revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade
danosa) decorrente do ato impugnado.” (ADPF 237 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno,
DJe30.10.2014, grifei).
Em sede doutrinária, o Ministro Luís Roberto Barroso leciona acerca do alcance e da
caracterização da subsidiariedade para fins do cabimento de ADPF no seguinte sentido:
“O descabimento de outros mecanismos concentrados de controle de constitucionalidade, como
assinalado, é um elemento necessário para caracterizar a presença da subsidiariedade que justifica
a ADPF. Não se trata, porém, de elemento suficiente. Além da presença dos demais requisitos
referidos acima, é preciso que os mecanismos subjetivos existentes sejam insatisfatórios justificando
uma intervenção concentrada por parte do STF. Se tais mecanismos forem adequados para afastar
eventual lesão, não se justifica o uso da ADPF. O sistema brasileiro de controle concentrado de
constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo
questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de
verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer
as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente,
poderá até mesmo chegar ao STF pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva. Nesse
contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível
sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade
não o fossem. Como explicado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se
outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra
da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de APDF sempre que não
coubesse ADIn e ADC. ” (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito
brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2009. p. 289, g.n.).
A partir dessas fontes, deve haver um equilíbrio na compreensão do requisito da subsidiariedade,
tendo em vista, especialmente, mas não exclusivamente, os demais processos objetivos. O que se
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deve observar, na realidade, é a existência de meio eficaz para solver a controvérsia de “forma
ampla, geral e imediata” (ADPF 388, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016).
(...)
Acolho, de todo modo, a preliminar de não atendimento do requisito da subsidiariedade.”
====================================================================
45. Na espécie, as postulações do arguente em relação a disposições normativas abstratas reitoras
dos programas de políticas públicas, conforme mencionadas na petição inicial, poderiam, em tese,
ser objeto de outras ações – tudo a ser aferido para cada um dos pedidos. Isso fica cristalino, por
exemplo, em relação ao pedido de abertura de crédito adicional para realização do Censo, já que o
assunto, exatamente o mesmo assunto, já vem sendo objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal na Ação Civil Originária nº 3.508/DF – situação jurídica que merecerá apreciação mais
detalha abaixo.
46. Assim, caberia ao CFOAB envidar esforços no sentido de promover as devidas ações em sede
ordinária, já que descabida a apresentação temas de natureza não constitucional perante o Supremo
Tribunal Federal, como intenta fazer nesta ADPF.
47. Em conclusão, se impõe a necessidade de postular o indeferimento de plano desta ADPF, em
razão do não atendimento do requisito legal da subsidiariedade, sob pena, se assim não se fizer, de
se transformar o Supremo Tribunal Federal, no bojo de ação de controle abstrato (de cunho objetivo),
em instância para exame de casos de natureza nitidamente subjetiva e em órgão judicial corretivo
das políticas públicas vigentes, com o risco de desvirtuamento da sistemática de distribuição orgânica
da jurisdição traçada pela Constituição.
II.E – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DESTA AÇÃO
48. Muito se discute atualmente sobre o tema das possíveis intervenções indevidas de um Poder em
relação às atuações próprias de outro – mais exatamente, sobre as situações em que se ultrapassa e
vulnera o Princípio da Separação dos Poderes.
49. Neste ponto, é muito importante cotejar este caso com casos antecedentes já decididos pelo
Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu a presença de óbices quanto à impossibilidade de
atendimento de pedidos em ADPF, exatamente por caracterização de ingerência indevida nas
atribuições/atuações de outro Poder. Destaca-se, para tanto, o cotejo com julgamentos proferidos na
ADPF nº 671/DF, Sr. Exmo. Ministro Relator Ricardo Lewandovski, e na ADPF nº 676/DF, Sr.
Exmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes:
Ação
ADPF nº 885/DF (esta)

Pedidos
Em linhas gerais:
-Desconstituir legislação e atos infralegais.
-Criação de novas despesas orçamentárias, distintas das
previstas em leis e regulamentos vigentes.
-Determinar a atuação administrativa do Poder Executivo, da
forma como escolhida pelo autor da ação, em diversas
políticas e programas do Governo Federal.
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ADPF nº 671/DF (antecedente) -Realizarem, os entes da Federação, atos de requisição
administrativa da totalidade dos bens e serviços de pessoas
jurídicas e físicas (particulares).
ADPF nº 676/DF (antecedente) Dentre outros pedidos:
-Determinar a atuação administrativa do Poder Executivo
para imediatamente elevar a testagem para Covid-19 no País,
revogar Boletim Epidemiológico e emissão de comunicado
oficial para retificar atos públicos.
50. Os pedidos acima ladeados estão diretamente relacionados a situações claras e inequívocas de
intervenção na atuação (mérito de conveniência e oportunidade) da Administração Pública, nesta
ação, inclusive, de forma mais ampla (multiplicidade e variedade de pedidos específicos) e
extremamente complexa.
51. Na ADPF nº 671/DF assim se decidiu, r. decisão de 03/04/2020 (grifos acrescidos):
====================================================================

(...)
Bem examinados os autos, constato, desde logo, a presença de óbice intransponível ao
conhecimento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF, à
mingua dos requisitos previstos na legislação de regência.
(...)
É importante ressaltar que o poder de acionar esse instrumento [requisição administrativa]
apresenta um caráter eminentemente discricionário, que exige, antes de mais nada, a
inequívoca configuração de perigo público iminente, cuja avaliação cabe exclusivamente às
distintas autoridades administrativas, consideradas as respectivas esferas de competência,
depois de sopesadas as diferentes situações emergentes na realidade fática.
Com efeito, conforme assenta a doutrina, “a situação de perigo […] só pode ser avaliada
pelo administrador, e nessa avaliação não há como deixar de se lhe reconhecer o poder
jurídico de fixá-la como resultado de valoração de caráter eminentemente administrativo”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 30. ed., rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 844).
Por essa razão, vulneraria frontalmente o princípio da separação dos poderes a incursão
do Judiciário numa seara de atuação, por todos os títulos, privativa do Executivo,
substituindo-o na tomada de decisões de cunho político-administrativo, submetidas a
critérios de conveniência e oportunidade, sobretudo tendo em conta a magnitude das
providências pretendidas nesta ADPF, cujo escopo é nada mais nada menos do que a
requisição compulsória e indiscriminada de todos os bens e serviços privados voltados à
saúde, antes mesmo de esgotadas outras alternativas cogitáveis pelas autoridades federais,
estaduais e municipais para enfrentar a pandemia.
(...)
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Por todos os ângulos que se examine a questão, forçoso é concluir que a presente ADPF
não constitui meio processual hábil para acolher a pretensão nela veiculada, pois não
cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir os administradores públicos dos distintos
entes federados na tomada de medidas de competência privativa destes, até porque não
dispõe de instrumentos hábeis para sopesar os distintos desafios que cada um deles
enfrenta no combate à Covid-19.
Isso posto, com base no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, bem assim com fundamento no art.
21, § 1°, do RISTF, nego seguimento a esta arguição de descumprimento de preceito
fundamental, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar.
(...)
====================================================================
52. Percebe-se que, na ADPF nº 671/DF, a magnitude das providências pretendidas e a não
disponibilidade de instrumentos hábeis (no âmbito do Poder Judiciário) para sopesar os desafios
enfrentados pelo Poder Executivo foram “pedras de toque” no sentido da inviabilidade da Arguição.
A r. decisão foi mantida, por unanimidade, quando apreciada pelo Pleno, valendo destacar o seguinte
trecho do v. acórdão, de 16/06/2020 (grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
III – A presente ação não constitui meio processual hábil para acolher a pretensão nela veiculada,
pois não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir os administradores públicos dos distintos
entes federados tomada de medidas de competência privativa destes, até porque não dispõe de
instrumentos adequados para sopesar os diversos desafios que cada um deles enfrenta no combate
à Covid-19.
IV – Vulneraria frontalmente o princípio da separação dos poderes a incursão do Judiciário numa
seara de atuação, por todos os títulos, privativa do Executivo, substituindo-o na deliberação de
cunho político-administrativo, submetidas a critérios de conveniência e oportunidade, sobretudo
tendo em conta a magnitude das providências pretendidas nesta ADPF, cujo escopo é a requisição
compulsória e indiscriminada de todos os bens e serviços privados voltados à saúde, antes mesmo
de esgotadas outras alternativas cogitáveis pelas autoridades federais, estaduais e municipais para
enfrentar a pandemia.
V - O § 1° do art. 3° da Lei 13.979/2020 dispõe que as requisições e outras medidas de emergência
para combater a Covid-19 “somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no
espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública”.
VI - Essa apreciação, à toda a evidência, compete exclusivamente às autoridades públicas, caso a
caso, em face das situações concretas com as quais são defrontadas, inclusive à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do posterior controle de constitucionalidade e
legalidade por parte do Judiciário.
VII - Não está evidenciada a ocorrência de omissão dos gestores públicos, de modo que não é
possível concluir pelo descumprimento dos preceitos fundamentais apontados na inicial da ADPF
ou no presente recurso.
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(...)
====================================================================
52-A. O conjunto das informações prestadas pelos Ministérios e entidades, avalia-se, demonstra a
inexistência de omissões estatais.
53. Já na ADPF nº 676/DF assim se decidiu, r. decisão de 20/10/2020, da qual o então arguente não
recorreu (grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
Na presente ação, no entanto, não vislumbro viabilidade em uma intervenção dessa natureza, pela
qual o Plenário da CORTE viesse, por exemplo, a definir a metodologia mais adequada para a
construção dos indicadores de acompanhamento da pandemia, em substituição à atividade técnica
e profissional dos órgãos administrativos com capacidade institucional para tanto, como também
é reconhecido pela Jurisprudência da CORTE:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E
ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR
POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual
atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento
especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional
das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos
sistêmicos. 2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades
reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir
sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos
especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à
coerência e dinâmica regulatória administrativa. 3. A natureza prospectiva e multipolar das
questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da
própria lógica inerente ao processo judicial. 4. A Administração Pública ostenta maior capacidade
para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário
de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas
de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An
institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–
251). 5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências
negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial
ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória,
desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos. 6. A expertise
técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma
postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle
jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos,
consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,
DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS
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24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda
Turma, DJe de 20/6/2016.
(...)
(RE 1083955 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 7/6/2019)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE NORMAS
ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA – LEI 13.255/2016).
CONTROLE FORMAL E MATERIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIXADA A PARTIR
DO JULGAMENTO DA ADI 4.048/DF. PROCESSO LEGISLATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA
ENTIDADE POSTULANTE, DIANTE DA HOMOGENEIDADE DE SEUS MEMBROS, A
REPRESENTATIVIDADE NACIONAL E A PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A IMPUGNAÇÃO
E OS FINS INSTITUCIONAIS DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE (Anamatra). ALEGAÇÃO DE
OFENSA À CLÁUSULA PÉTREA DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CRFB/1988, ART. 2º C/C ART.
60, § 4º). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PAUTADA EM DOIS FUNDAMENTOS: A) O CASO É DE
TÍPICA ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; E B) ATENDIMENTO AO DEVIDO
PROCESSO LEGISLATIVO, COM RESPEITO À INICIATIVA DE PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA, DESEMPENHADA EM CONSONÂNCIA COM A AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CRFB/1988, ART. 99).
LEGÍTIMO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PELO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DO
ABUSO DO PODER DE EMENDA. INOCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE
DESPROPORCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CENÁRIO DE CRISE ECONÔMICA E
FISCAL. CORTES ORÇAMENTÁRIOS EM DIVERSOS PODERES E POLÍTICAS
PÚBLICAS. AUSÊNCIA, NO CASO SUB EXAMINE, DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL
DO PODER JUDICIÁRIO PARA PROMOVER, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, A
COORDENAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA COM O PLANO PLURIANUAL (PPA) E AS
RESPECTIVAS LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO’S). O RELATÓRIO DA
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO (CMO) DO
CONGRESSO NACIONAL NÃO VINCULA, POR SI SÓ, A APRECIAÇÃO DAS CASAS
LEGISLATIVAS DO PARLAMENTO FEDERAL. POSTURA DE DEFERÊNCIA JUDICIAL EM
RELAÇÃO AO MÉRITO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR. APELO AO LEGISLADOR
QUANTO A EVENTUAL ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS
DURANTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO (CRFB/1988, ART. 99, § 5º).
PEDIDO DE AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE (ADI) CONHECIDO E, NO
MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE. 1) A separação dos poderes, sob o enfoque da précompreensão das funções institucionais e constitucionais proporciona a interpretação de que a
atividade de "fixar" – isto é, de "deliberar acerca" e "definir" – o orçamento corresponde a uma
das típicas atribuições do Poder Legislativo na seara do Estado Democrático de Direito
(CRFB/1988, art. 1º). 2) O Poder Judiciário, não obstante ostente iniciativa de encaminhamento da
proposta orçamentária que lhe é própria, não interdita, do ponto de vista formal, que o controle
sobre essa iniciativa constitucionalmente consagrada seja realizado, de modo autônomo, em sede
parlamentar. 3) A separação de poderes, conquanto cláusula pétrea, não sofreu violação nesta ação
direta (CRFB/1988, art. 2º c/c art. 60, § 4º). Primeiramente, porque a hipótese normativa impugnada
(o Anexo IV da LOA/2016) constitui-se como típica manifestação do Poder Legislativo a respeito de
proposição legislativa submetida à discussão parlamentar. Em segundo lugar, na situação
legislativa ora em apreço, as normas procedimentais do devido processo legislativo (procedural due
process of law) foram devidamente atendidas – vale dizer: houve observância da iniciativa da
proposição legislativa, em estrito respeito formal à autonomia administrativa e financeira da Justiça
do Trabalho (CRFB/1988, art. 99). (…) 11) A Jurisdição Constitucional, em face da tessitura
aberta de conformação legislativa prevista pelo inciso I do § 3º do art. 166 da CRFB/1988, não
detém capacidade institucional automática ou pressuposta e não pode empreender, no âmbito do
controle abstrato, a tarefa de coordenação entre o Plano Plurianual (PPA) e as respectivas Leis
de Diretrizes Orçamentárias (LDO’s) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 12)
Consectariamente, diante da ausência de abusividade, deve-se declarar que a função de definir
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receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes do Poder Legislativo,
impondo-se ao Poder judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao
debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento de típicas funções
institucionais do Parlamento. (...) (ADI 5468, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
30/06/2016, DJe de 2/8/2017).
A impossibilidade de que esse tema seja apreciado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL com a
abrangência pretendida na presente ADPF não afasta a possibilidade de intervenção judicial
perante as instâncias ordinárias, mediante instrumentos que permitam o conhecimento delimitado
de fatos e providências específicos, como tem ocorrido em todo o país e é de amplo conhecimento
de todos.
Veja-se, a esse propósito, o relato feito pelo Procurador-Geral da República nos presentes autos
(peça 151), dando conta de iniciativas do Ministério Público em diversas instâncias judiciais em
sede de ações civis públicas. A despeito disso, o Procurador-Geral opina pela inviabilidade do
pedido declinado na presente ADPF, conforme se depreende do trecho seguinte de sua
manifestação: “Os pedidos relacionados a uma suposta ineficiência na aferição de dados avançam
no plano e na gestão das políticas nacionais dirigidas ao enfrentamento da epidemia de Covid-19.
A dinâmica das medidas restritivas defendidas em todos os graus federativos é sem precedentes.
Ponderações jurídicas levadas a efeito a partir dos conceitos constitucionais buscam conferir
efetividade a princípios e a diretrizes aparentemente colidentes. Diante disso, o Poder Judiciário
substituir-se aos poderes Executivo e/ou Legislativo, instâncias dotadas de integrantes eleitos e
pessoal com conhecimento técnico apto a definir diretrizes pautadas em conhecimento específico, a
fim de definir quais medidas executivas e/ou normativas são mais apropriadas, oportunas e
convenientes para o enfrentamento da epidemia de Covid-19, encontra óbice nas limitações
inerentes ao exercício da jurisdição em controle abstrato de constitucionalidade.”
(...)
====================================================================
54. A citação a esse julgado é muito relevante, considerando o teor do pedido e o resultado pela
rejeição da ADPF, com fundamentação pela não viabilidade de o Poder Judiciário atuar em
substituição à atividade técnica e profissional dos órgãos administrativos com capacidade
institucional.
55. Observe-se, ainda, que na r. decisão há importante menção ao julgamento da ADI nº 5.468/DF,
Sr. Exmo. Ministro Relator Luiz Fux, em cujo v. acórdão, de 30/06/2016, fixou-se a impossibilidade
intervenção do Poder Judiciário em relação à legislação orçamentária aprovada em rito
regular: “A Jurisdição Constitucional, em face da tessitura aberta de conformação legislativa
prevista pelo inciso I do § 3º do art. 166 da CRFB/1988, não detém capacidade institucional
automática ou pressuposta e não pode empreender, no âmbito do controle abstrato, a tarefa de
coordenação entre o Plano Plurianual (PPA) e as respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias
(LDO’s) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s)”. Assim é que se pode concluir, como firmeza, que
o pedido desta ADPF relativo à distribuição/acréscimo de R$ 1 bilhão no PAA (programa já
sucedido) e demais pedidos que envolvem a criação de novas despesas no Orçamento-Geral da
União, constituem-se como ferimento ao Princípio da Separação dos Poderes, caracterizando vedadas
interferências perante as competências e atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo já
devidamente exercidas.
56. Em conclusão, se impõe a necessidade postular, neste caso, o indeferimento de plano desta ADPF,
em razão da impossibilidade apreciar e deferir atuações que configurem invasão ilegítima da esfera
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de competências e do mérito de conveniência e oportunidade do Poder Legislativo e do Poder
Executivo, inclusive, pedidos que envolvam a criação de novas despesas orçamentárias.

II.F – LITISPENDÊNCIA (PEDIDO DE CRÉDITO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DO
CENSO)
57. De acordo com o art. 337, § 1º, do CPC, “Verifica-se litispendência ou a coisa julgada quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada”. Recai, sobre a presente demanda, o instituto da
litispendência, posto que há mera repetição de pedido anteriormente ajuizado e em trâmite de
apreciação. Isso, especificamente em relação ao pedido de abertura de crédito adicional no OGU2021 para realização do Censo.
58. Na Ação Civil Originária nº 3.508/DF, a exordial apresentou o pedido (colchetes acrescidos), em
tutela provisória, a ser confirmada no mérito, de “imediata adoção de todas as medidas
(orçamentárias, administrativas e materiais) necessárias à realização do Censo, de acordo com os
parâmetros adotados no âmbito da discricionariedade técnica pelo IBGE, inclusive com a abertura
de créditos [adicionais ao OGU] em valores suficientes”. O então Sr. Exmo. Ministro Relator Marco
Aurélio, por r. decisão, em 28/04/2021, deferiu a liminar para “determinar a adoção de medidas
voltadas à realização do censo, observados os parâmetros preconizados pelo IBGE, no âmbito da
própria discricionariedade técnica”, a qual foi submetida, para referendo, ao Plenário. Nos termos
do v. Acórdão, sessão virtual de 07/05/2021 a 14/05/2021, o “Tribunal, por maioria, confirmou
parcialmente a medida liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), determinando a
adoção das medidas administrativas e legislativas necessárias à realização do Censo Demográfico
do IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da tutela de urgência (2022), observados
os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE, devendo a União adotar todas as medidas legais
necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se refere à previsão de créditos
orçamentários para a realização das despesas públicas, nos termos do voto do Ministro Gilmar
Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin,
que referendavam a decisão proferida, e o Ministro Nunes Marques, que negava o pedido liminar”.
59. Tem-se, assim, que esta ADPF nº 885/DF reproduz a ACO nº 3.508/DF, em relação ao pedido
específico de abertura de crédito adicional no OGU-2021 para realização do Censo. Desta forma,
deve-se postular que a presente ação seja extinta sem resolução de mérito, conforme dispõe o art.
485, V, em relação ao pedido da ação citado.
II.G – VETOS À LEI Nº 14.048, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 – IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO NESTA ARGUIÇÃO
60. O arguente traz à discussão nesta ADPF, no item I.VI, a questão dos vetos presidenciais à lei de
apoio aos agricultores familiares, explicitando claramente sua irresignação e citando especificamente
os vetos: à extensão do auxílio emergencial a agricultores familiares que não o haviam recebido, à
criação de um programa de fomento para apoiar a atividade produtiva de agricultores familiares
durante o estado de calamidade pública, para os que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza
e à concessão automática do benefício Garantia-Safra a todos os agricultores familiares e a
autorização de renegociação de operações de crédito rural relativas a débitos de agricultores
familiares até 30 de dezembro de 2021.
61. Não obstante não ter havido pedido da ação expresso em relação a tais atos presidenciais, concluise ser importante, para assegurar o devido estabelecimento dos contornos e limites de discussão
nesta ADPF (acaso prospere na direção de discussões de mérito), afastar e deixar definida a
impossibilidade de tal discussão.
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62. É conhecido o entendimento da Corte Maior de descabimento da discussão de vetos presidenciais
no bojo de ADPF.
63. No julgamento da ADPF nº 1/DF, Sr. Exmo. Ministro Relator Néri da Silveira, v. acórdão em
03/02/2000, postulava-se o afastamento do veto do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro a lei
tributária municipal, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal definiu que “o projeto de lei, na
parte vetada, não é lei, nem ato normativo, - poder que a ordem pública, na espécie, não confere ao
Supremo Tribunal Federal, em vai de controle concentrado”, não se conhecendo da ADPF por não
ser admissível, no caso concreto, em face da natureza do ato do Poder Público impugnado.
64. Veja-se, também, a decisão proferida na ADPF nº 372/DF, pela Sra. Ministra Relatora Rosa
Weber, decisão de 15/03/2017, em cujo item 5 se faz referência a outros julgados similares da Corte
Magna (grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
3. A presente ADPF tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a invalidação do veto
presidencial oposto à íntegra do Projeto de Lei Complementar do Senado nº 274/2015.
4. Ocorre que, após a propositura da presente ação, o veto presidencial oposto à íntegra do Projeto
de Lei Complementar do Senado nº 274/2015 foi rejeitado pelo Congresso Nacional, na forma do
art. 66, § 4º, da Constituição da República, vindo a ser promulgada, em consequência, a Lei
Complementar nº 152/2015, que “dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com
proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal”.
Tornou-se insubsistente, pois, o suposto “ato do Poder Público” – veto presidencial – submetido ao
controle judicial pela via da presente ADPF.
5. Na esteira da jurisprudência firme desta Suprema Corte, a superveniente insubsistência do ato
impugnado, após a instauração do procedimento de controle abstrato, acarreta a perda
superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela
decorrentes. Confiram-se, nesse sentido: ADPF 252/DF (Relator Ministro Edson Fachin, decisão
monocrática, DJe 08.9.2016); ADI 4379- AgR/MT (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão
monocrática, DJe 04.11.2015); ADI 5116/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão
monocrática, DJe 01.10.2015) e ADI 4665/DF (Relator Ministro Teori Zavascki, decisão
monocrática, DJe 03.08.2015).
6. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental
(art. 21, IX, do RISTF), ante a perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem
resolução do mérito. Prejudicado, por conseguinte, o exame do agravo regimental.
====================================================================
65. Em conclusão, neste tópico, cumpre afirmar a necessidade de postular o reconhecimento da
integral impossibilidade de discutir, nesta ADPF, os vetos presidenciais à Lei nº 14.048, de 24 de
agosto de 2020, isso para fins de indispensável cautela quanto à adequada delimitação do objeto da
ação.
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III – MÉRITO
66. A argumentação a seguir é apresentada, apesar de entender-se como robusta a argumentação
relacionada aos pontos preliminares acima expostos.
III.A – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
67. A argumentação de mérito neste tópico se faz por cautela processual, considerando a notória e
robusta situação de perda de objeto, considerando que, com a edição da Medida Provisória nº 1.061,
de 2021, que institui o Programa Auxílio Brasil, ficou programada a revogação de dispositivos legais
reitores do PBF.
68. Quanto ao Programa Bolsa Família (PBF), o arguente pugnou [i] inclusão automática das pessoas
em situação de pobreza e pobreza extrema a partir da comprovação da elegibilidade pelo critério
renda e [ii] o reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa como dos
valores dos benefícios transferidos às famílias.
69. Sobre este pedido de mérito, o Ministério da Cidadania, assim se manifestou pelo OFÍCIO Nº
331/2021/SEDS/SENARC/GAB/ASGAB/MC, de 04 de outubro de 2021 (Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania), anexo, integrante desta peça de informações por seu inteiro teor (grifos
acrescentados).
====================================================================
“(...)
3. Analisando os pedidos e requerimentos, no escopo de competência desta Secretaria, julgamos
importante trazer informações acerca do Programa Bolsa Família, inicialmente, no escopo dos itens
2.1 e 2.2 da petição inicial, citados acima, quais sejam, "2.1. Inclusão automática das pessoas em
situação de pobreza e pobreza extrema a partir da comprovação da elegibilidade pelo critério
renda; e 2.2. Reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa como
dos valores dos benefícios transferidos às famílias".
4. No que concerne ao Programa Bolsa Família, importante esclarecer que há um fluxo para que
a família possa receber os benefícios do Programa, que se inicia pelo processo de habilitação. O
processo de habilitação ao PBF consiste na identificação de todas as famílias que estejam aptas a
receber o benefício. Serão habilitadas as famílias registradas no Cadastro Único, com informações
atualizadas nos últimos dois anos e qualificadas no processo de averiguação cadastral, e que
possuam perfil de renda e composição familiar que as tornem elegíveis para o PBF. Atualmente,
as famílias devem ter renda familiar per capita de até R$ 89,00 mensais; ou renda per capita entre
R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua
composição.
5. Após, o processo de Seleção define, com base nas famílias habilitadas ao PBF, a quantidade de
famílias que terão o benefício concedido, além de sua ordem de entrada no programa. O cálculo
mensal do número de famílias a serem selecionadas tem como referência a disponibilidade
orçamentária do Governo Federal, conforme a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e a
estimativa de pobreza para o município. A seleção das famílias para participar do Programa é feita
de forma objetiva e automatizada. Ela é realizada por meio de um sistema informatizado.
6. Em seguida, ocorre o processo de Concessão, que consiste no pagamento de benefícios do PBF
às famílias selecionadas, de acordo com a sua renda familiar por pessoa, o número de pessoas na
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família e se existem crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos ou grávidas em sua composição. A
concessão é atribuição exclusiva do Ministério da Cidadania, que aciona a Caixa Econômica
Federal para que as famílias habilitadas e selecionadas passem a ser beneficiárias.
7. Os benefícios financeiros do PBF, recebidos após a família passar pelos procedimentos de
habilitação, seleção e concessão, não representam um direito da família que preenche os requisitos.
Isso porque a Lei nº 10.836, de 2004, que instituiu o programa, prevê no § único do art. 6º que "O
Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros
específicos do Programa Bolsa Família com as dotações orçamentárias existentes." Assim, o
número de famílias beneficiárias, assim como o valor dos municípios, dependem do orçamento
aprovado em cada exercício pelo Congresso Nacional.
8. Do ponto de vista das famílias, a ordem de prioridade observa os seguintes critérios,
sucessivamente: famílias prioritárias (indígenas, quilombolas, com crianças em situação de
trabalho infantil, com integrantes libertos de situação análoga à de trabalho escravo, com pessoas
catadoras de material reciclável); famílias com menor renda mensal por pessoa; e famílias com
maior número de crianças e de adolescentes.
9. Portanto, a capacidade de atendimento às famílias requerentes ao PBF é função da
disponibilidade orçamentária e da estimativa de pobreza para cada município, considerando,
ainda, a ordem de prioridade das famílias. Logo, à medida em que famílias sejam desligadas do
programa, aquelas habilitadas ainda não selecionadas serão incluídas gradualmente, por meio de
sistema informatizado e impessoal, observados os critérios acima mencionados. Importante
ressaltar que não há alteração dos critérios há mais de 10 anos.
10. É importante ressaltar que, atualmente, o Programa Bolsa Família atende 21,3 % da população
brasileira, o que corresponde a 14,7 milhões de famílias e a cerca de 43,5 milhões de pessoas.
(...)
====================================================================
70. Observa-se, assim, que a solicitação do arguente de inclusão automática de pessoas não é
compatível com a regulamentação vigente, seja em relação ao estabelecimento e seguimento de
padrões mínimos de verificação do cabimento do benefício, para a própria proteção do erário e da
atividade de gestão pública, seja em relação à inafastável necessidade de se respeitar as regras fiscais,
enfim, a disponibilidade orçamentária dos pagamentos – a concessão depende da existência de
recursos programados e aprovados no âmbito da Lei Orçamentária Anual. Noutras palavras, não se
faz possível estipular uma regra de concessão de benefícios na qual os pagamentos não estejam
submetidos à reserva do possível.
71. O item 10 acima transcrito é revelador ao explicitar que um quinto da população brasileira é
atendido pelo PBF.
72. Como já explicitado nesta peça, o PBF está sendo substituído pelo Programa Auxílio Brasil,
desde a edição da Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021, o que, repisa-se o quanto já
sustentado nas alegações preliminares, implica na perda de objeto desta ADPF em relação aos
pedidos formulados no contexto do PBF.
73. Nos itens 11 a 25 do OFÍCIO Nº 331/2021/SEDS/SENARC/GAB/ASGAB/MC, de 04 de outubro
de 2021 (Secretaria Nacional de Renda de Cidadania), anexo, integrante desta peça de informações
por seu inteiro teor, são apresentadas as informações sobre o Programa Auxílio Brasil e outros
auxílios, em especial, a afirmação de que os novos benefícios têm como premissa o alcance da
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“emancipação dos beneficiários também por meio de participação em políticas e programas de
inclusão produtiva urbana e rural, além da promoção da capacitação para o trabalho, educação
financeira e o incentivo ao empreendedorismo” – criação de oportunidades para inserção das
pessoas no mercado de trabalho, para educação financeira e para o empreendedorismo.
74. Assim, diante da criação de uma nova forma de conduzir/tratar as políticas públicas de
distribuição de renda, não parece ser adequado entender pelo revigoramento do programa antecessor,
o PBF, no qual o alcance da emancipação dos beneficiários não se constituía como um elemento
estruturante, ao contrário do atual Programa Auxílio Brasil.
75. Já os pedidos específicos de reajuste do (1) valor da renda per capita que define a elegibilidade
do programa e dos (2) valores dos benefícios transferidos às famílias, se caracterizam como
providências que levariam ao aumento das despesas públicas e necessidade elevação das dotações
orçamentárias do PBF. Explica-se: com aumento do valor de elegibilidade, por certo e decorrente,
passa a haver maior número de pessoas elegíveis e participantes do programa.
76. Considerando a realidade de limitação da capacidade de o Estado Brasileiro se financiar, sem –
ao extrapolar essa limitação – gerar ônus pesados e irreparáveis para as gerações de brasileiros
presentes e futuras, chega-se à conclusão, considerando-se os subsídios fornecidos pelos órgãos
responsáveis, de que, financeira e economicamente, o que é possível já vem sendo efetivado pelo
Governo Federal, mediante a aprovação das inúmeras medidas citadas (e outras), no âmbito dos
Poderes Executivo e Legislativo. Por isso, não se mostra correto promover/suportar maiores
acréscimos de gastos públicos (especialmente, quando de todo desacompanhados das necessárias
avaliações técnicas e conjunturais), os quais inevitavelmente se produziriam, em decorrência do
atendimento do pleito apresentado pelo CFOAB, do aumento dos gastos públicos relativos ao,
já em vias de substituição, Programa Bolsa Família.
77. Assim, cumpre necessariamente solicitar o indeferimento destes pedidos de mérito relacionados
ao Programa Bolsa Família.
III.B – AUXÍLIO EMERGENCIAL – AUMENTO DO VALOR DO BENEFÍCIO
78. O CFOAB postula a “retomada e a ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00”,
diante das alegações apresentadas no item I.V da exordial.
79. A NOTA SAJ Nº 270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, de 08 de outubro de 2021, anexa, elaborada pela
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República é parte integrante
destas Informações, por seu inteiro teor, e apresentou, em seus itens 42 a 45, relevantes informações
sobre a primeira fase de pagamentos do Auxílio Emergencial (AE). Além disto, trouxe também
informações sobre as fases seguintes de pagamentos do AE, veja-se (grifos acrescidos):
====================================================================
“(...)
46. A partir de setembro de 2020 [1], foi possível notar uma diminuição do número de óbitos e
contaminados, o que permitiu a adoção de medidas de flexibilização nos estados e municípios.
Contudo, tal diminuição não foi suficiente para encerrar o pagamento do auxílio emergencial, o que
ensejou a edição da Medida Provisória nº 1000, [de 2 de setembro de 2020] trazendo novos
pagamentos do auxílio emergencial, desta vez com valores diversos do anteriormente pago.
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47. A Exposição de Motivos da MP nº 1.000, [de 2020] justificou os valores a serem pagos a título
da nova rodada, a saber: “A primeira diferença fundamental estabelecida na proposta de Medida
Provisória é o valor, que passa a ser de R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, metade do valor do
auxílio emergencial pago por força do caput do art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020. O novo valor é
derivado da conjugação de dois fatores principais, quais sejam: (i) a necessidade de dar
continuidade à proteção excepcional de renda, uma vez que a população brasileira ainda lida com
as consequências sociais e econômicas da Covid-19; e (ii) a capacidade de financiamento do
Governo Federal, isto é, a necessidade de manter a dívida pública dentro de patamares
administráveis. (destacamos)”
48. Por sua vez, a Nota Técnica que embasou a sua edição esclareceu que: “4.1.19. Dessa forma,
como proposta para enfrentar a questão apontada, o art. 1º da Medida Provisória institui até o dia
31 de dezembro de 2020 o Auxílio Emergencial Residual, no valor de R$300,00 (trezentos reais)
mensais aos trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial criado pelo art. 2º da Lei nº 13.982,
de 2020, a ser pago em até 4 parcelas. 4.1.20. O valor proposto mostra-se compatível com o gap
ainda existente nos rendimentos domiciliares habitual e efetivo do trabalho, em especial na
camada dos 30% mais pobres da população, aliado à forte dependência verificada do auxílio
emergencial, conforme demonstrado. Mantendo-se como público potencialmente elegível os
beneficiários do auxílio emergencial, não será necessário realizar novo processo de seleção de
beneficiários, que já estão definidos, o que concede celeridade à implementação da medida.
Ademais, como os beneficiários do auxílio emergencial começaram a receber o benefício em
momentos diferentes, devido a sua operacionalização e ao calendário de pagamentos adotado, nem
todos receberão 4 parcelas do auxílio emergencial residual, uma vez que este somente será pago de
forma subsequente àquele, por isso a ressalva constante no caput do art. 1º de que serão "até 4
parcelas". 4.1.21. Não obstante, haverá melhorias no processo de verificação de elegibilidade e
manutenção do auxílio emergencial residual, decorrentes de apontamentos do Tribunal de Contas
da União (TCU), em seus relatórios técnicos, visando ao aprimoramento da focalização do
programa e à maior eficiência na alocação dos recursos públicos, conforme se propõe adiante.
4.1.22. A Medida Provisória propõe instituir o Auxílio Emergencial Residual até o dia 31 de
dezembro de 2020, uma vez que o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece
para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado
de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Assim, caso o referido decreto seja
alterado em virtude de revisão de cenário, o Auxílio Emergencial Residual poderá ser cessado antes
do prazo previsto. 4.1.23. No § 1º do mesmo artigo, a proposta estabelece que a parcela do Auxílio
Emergencial Residual será paga de forma subsequente à última parcela do auxílio emergencial
previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, independente de requerimento, quando
atendidos os requisitos da Medida Provisória, o que busca evitar que os trabalhadores que já
estavam recebendo o auxílio emergencial fiquem desassistidos em meio à pandemia de Covid-19.
4.1.24. O § 2º estabelece que o referido auxílio é devido até a data de 31 de dezembro de 2020,
independentemente do número de parcelas recebidas pelo beneficiário.
49. Deste modo, resta clara a preocupação do Poder Executivo Federal em apresentar uma
resposta de amparo aos vulneráveis, preocupação esta que necessariamente deve ser atrelada à
responsabilidade fiscal.
50. Além disso, os esforços do Poder Executivo Federal não se encerraram com o ano fiscal de2020.
Assim, mesmo sem a existência de regras fiscais mais flexíveis para o presente ano de 2021, novas
medidas foram tomadas, especialmente no que diz respeito ao pagamento do auxílio emergencial.
51. Para tanto, foi promulgada a Emenda Constitucional [nº] 109/2021 estabelecendo que para o
exercício financeiro de 2021 a proposição legislava com o propósito exclusivo de conceder auxílio
emergencial para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19, fica
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dispensada da observância das limitações legais quanto a criação, a expansão ou ao
aperfeiçoamento de ações governamentais que acarrete aumento de despesa.
52. Assim, as despesas decorrentes da concessão do auxílio emergencial de que trata a Medida
Provisória que se editou foi limitada, para fins de apuração da meta de resultado primário
estabelecida no caput do art. 2° da Lei n° 14.116, de 31 de dezembro de 2020 e do limite para
despesas primárias estabelecido no inciso I do art. 107 do Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias, até o limite de R$ 44.000.000.000,00 (quarenta e quatro bilhões de reais) e ao
exercício financeiro de 2021.
53. Com isto, uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial foi retomada por meio da
edição da Medida Provisória nº 1.039 [, de 2021].
54. Importante esclarecer que a EC 109 estabeleceu o valor de R$ 44 bilhões para o pagamento
desta nova rodada, de modo que foi possível o pagamento de mais 3 parcelas, condicionados ao
montante trazido pela Emenda Constitucional, o que deixa claro o compromisso do Governo Federal
em atender a população brasileira mais necessitada, cumprindo o mandamento constitucional de
erradicar a pobreza e todas as formas de desigualdade.
55. Ao término das 3 parcelas, sentiu-se a necessidade de prorrogar o pagamento, o que só foi
possível com a edição do Decreto nº 10.740 de 2021. Desta vez, também foram fixadas mais 3
parcelas a todos aqueles que atendessem os requisitos listados na Medida Provisória nº 1039 [, de
2021]. Para honrar com este pagamento, é importante esclarecer que foi necessária a abertura de
um crédito extraordinário, o que se deu com a edição de outra Medida Provisória.
56. É importante lembrar que dentro de um contexto fiscal como o brasileiro, a existência de
recursos financeiros é finita. É preciso fazer escolhas e alocações de modo que seja plenamente
possível atender as infinitas necessidades da população brasileira, com escassos recursos
financeiros. E é neste sentido a atuação do Poder Executivo Federal.
57. Diante de todo o cenário acima descrito, apenas tendo como o foco o auxílio emergencial, e
ainda desconsiderando todas as outras medidas adotadas, tem-se hialino que o Poder Executivo
Federal vem adotando todas as medidas possíveis para reduzir a fome e a pobreza.
58. Ainda, é necessário destacar que a flexibilização das medidas adotadas para enfrentamento da
pandemia da covid-19 pelos estados e municípios, com a retomada das atividades presenciais em
razão do excelente programa de imunização [, está] em franco andamento em todo país. Atualmente,
quase 45% da população elegível para recebimento das vacinas já se encontra totalmente
imunizada, sendo que 72% da população já recebeu pelo menos uma dose [2]. O sucesso deste
programa de imunização, que vem possibilitando a retomada das atividades, está sendo possível
graças aos infindáveis esforços do Governo Federal que já destinou cerca de R$ 20 bilhões de reais
para aquisições de insumos e vacinas. Esta realidade impacta diretamente no pagamento do auxílio
emergencial.
====================================================================
80. Já a NOTA TÉCNICA Nº 56/2021, de 05 de outubro de 2021, da Secretaria Nacional de Cadastro
Único do Ministério da Cidadania, apresentou as seguintes informações sobre o Auxílio Emergencial
(trechos, com grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
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3. SOBRE A NATUREZA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL E OS NÚMEROS DE ATENDIMENTO
DO AE2021
3.1. De início, é pertinente esquadrinhar a natureza e o alcance da política social de transferência
de renda consubstanciada no Auxílio Emergencial, que, tal como evidencia sua nomenclatura, tem
caráter emergencial e temporário, isto é, diante de um evento imprevisível e de consequências
gravosas - a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
-, visa a compor as medidas de enfrentamento a tal intempérie durante o tempo de sua ocorrência,
isto é, de acordo com ato do Ministro de Estado da Saúde sobre a duração da situação de emergência
de saúde pública (art. 17, parágrafo único, da Medida Provisória n. 1.047/2021). Assim, o Auxílio
Emergencial foi criado para atender a uma situação temporária e não pode ser usado para fins
permanentes e estruturantes (para o que há outras políticas públicas, a serem abordadas abaixo),
nem para, de modo precípuo, "compensar perdas" de forma integral, mas a de amenizar os efeitos
da severa crise econômica decorrente do isolamento social necessário para evitar as mortes pela
Covid-19.
3.2. Tendo sido instituído pela Medida Provisória nº 1.039/2021, o Auxílio Emergencial 2021
(AE2021) foi inicialmente pago em quatro parcelas (art. 1º da Medida Provisória nº 1.039/2021),
tendo sido prorrogado por mais três parcelas (art. 15 da Medida Provisória nº 1.039/2021 c.c. art.
1º do Decreto nº 10.740/2021), totalizando 7 parcelas. O quantitativo de público atendido e de
recursos públicos utilizados no Auxílio Emergencial 2021 pode ser consultado no seguinte endereço
eletrônico, correspondente a painel disponível para consulta pública e mantido e atualizado pela
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania:
<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/dash/painel.php?d=176>.
3.3. Assim, 39,4 milhões de pessoas foram consideradas elegíveis para o Auxílio Emergencial
2021, das quais 18,4 milhões (cerca de 46,7%) receberam parcelas mensais no valor de R$ 150,00
na condição de família unipessoal, 12,4 milhões (cerca de 31,5% 31,47) receberam parcelas
mensais no valor de R$ 250,00 e 8,6 milhões (cerca de 21,8%) receberam parcelas mensais no
valor de R$ 375,00 na condição de famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Foram
transferidos R$ 40,49 bilhões às famílias beneficiárias (R$ 12,89 bilhões a famílias unipessoais,
R$ 13,77 bilhões a famílias monoparentais chefiadas por mulheres e R$ 13,80 bilhões às demais
famílias beneficiárias).
3.4. No que se refere ao ponto da petição inicial no qual se afirma que "o governo federal suspendeu
o Auxílio Emergencial (AE) de janeiro a abril de 2021, justamente no período da segunda onda, pior
momento da pandemia até agora, com aumento exponencial de casos e mortes no país", há de
pontuar, com base na Nota Técnica SEI nº 10256/2021/ME (SEI 9795566) - que analisa as
informações de renda observadas em 2020 com a realidade sanitária e econômica de 2021 para,
assim, apresentar a necessidade de suplementação de renda por meio de um novo programa de
auxílio emergencial -, que "um dos grandes desafios para uma tomada de decisões relativas à
extensão do programa de auxílio emergencial (AE) reside na incerteza sobre a vulnerabilidade
atual das famílias, em especial na ausência de pesquisas com abrangência nacional em 2021".
Assim, além de se pontuar a necessidade de que decisões no âmbito da Administração Pública sejam
tomadas com base em evidências e dados razoavelmente solidificados, há de se considerar o natural
lapso temporal entre o angariamento de informações suficientes para motivar os atos da
Administração Pública e a efetiva prática de tais atos.
(...)
3.6. Como o público-alvo desta política é composto por trabalhadores informais (“invisíveis” ou
não), a Nota Técnica ressalta que é esperado haver uma diferença maior que zero entre as rendas
habitual e efetiva mesmo em um cenário anterior à pandemia. Isso posto, ao avaliar os dados da
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PNAD Continua, a Nota constata que o hiato observado no período imediatamente anterior à
pandemia era de R$ 95,00 e, portanto, “para se ter uma ideia da magnitude dessa diferença de renda
causada pela pandemia, deve-se descontar do hiato da primeira linha de informações da Tabela 1
o valor do hiato médio registrado no primeiro trimestre de 2020. Na Tabela 1 essa informação é
apresentada na linha Hiato ‘habitual’. Tal contexto evidenciou a necessidade da manutenção de
proteção financeira para a camada mais vulnerável da população, por meio do pagamento de mais
um auxílio destinado a conferir alívio da situação de pobreza enquanto ocorre a retomada gradual
da economia nos municípios brasileiros.
3.7. Desse modo, o Auxílio Emergencial 2021, mesmo com valor reduzido em relação aos demais
auxílios emergenciais pagos em 2020, possibilitou amenizar os efeitos da severa crise econômica
decorrente do isolamento social necessário para evitar as mortes pela Covid-19. Assim, com base
na modelagem realizada pelo Ministério da Economia e suas conclusões sobre o hiato decorrente
da diferença entre a renda que o indivíduo costumava ganhar antes da pandemia e a sua renda
auferida durante a pandemia (Hiato= habitual – efetiva), há de se ponderar que os valores das
parcelas do AE2021 seriam suficientes para cobrir tal hiato de renda.
(...)
4. CONCLUSÃO
(...)
4.4. Estimou-se também impacto orçamentário e financeiro da ordem de R$ 138.005.000.000,00
(cento e trinta e oito bilhões, cinco milhões de reais) para o cumprimento de uma eventual decisão
favorável sobre o pedido de “retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de
R$600,00”, isso sem considerar os custos tarifários e de processamento implicados para
operacionalização de tais pagamentos junto à DATAPREV e à Caixa Econômica Federal, que
avultariam sobremaneira tal impacto.
4.5. Por fim, ponderou-se que, conquanto o Auxílio Emergencial tenha tal natureza emergencial e
temporária, há políticas sociais de transferência de renda e de caráter estruturante planejadas para
iniciarem sua execução em breve (novembro de 2021), no caso, o Programa Auxílio Brasil, instituído
pela Medida Provisória nº 1.061/2021 com o intuito de aprimorar o Programa Bolsa Família e que
tem como uma finalidade principal a transferência direta de renda para redução da pobreza e da
extrema pobreza das famílias beneficiárias.
====================================================================
81. Vê-se, portanto, de bem entender a natureza específica e temporária do AE, que não se destina à
resolução de questões públicas existentes desde antes da pandemia. Todos os estudos técnicos e
econômico relacionados à instituição, pagamento (temporário) e interrupção são relacionados à
pandemia, não podendo servir, o AE, como elemento de solução para questão da segurança alimentar
e nutricional, como se postula nesta ADPF.
82. Reprise-se a informação de impacto orçamentário do pedido de aumento do valor do AE: R$
138.005.000.000,00 (cento e trinta e oito bilhões, cinco milhões de reais).
83. Considerando a realidade de limitação da capacidade de o Estado Brasileiro se financiar, sem –
ao extrapolar essa limitação – gerar ônus pesados e irreparáveis para as gerações de brasileiros
presentes e futuras, chega-se à conclusão, considerando-se os subsídios fornecidos pelos órgãos
responsáveis, de que, financeira e economicamente, o que é possível já vem sendo efetivado pelo
Governo Federal, mediante a aprovação das inúmeras medidas citadas (e outras), no âmbito dos
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Poderes Executivo e Legislativo. Por isso, não se mostra correto promover/suportar maiores
acréscimos de gastos públicos (especialmente, quando de todo desacompanhados das necessárias
avaliações técnicas e conjunturais), os quais inevitavelmente se produziriam, em decorrência do
atendimento do pleito apresentado pelo CFOAB, de aumento do valor do benefício para
seiscentos reais.
84. Por tudo quanto exposto, deve-se pugnar pelo não acolhimento do pedido de mérito de aumento
do valor do Auxílio Emergencial.
III.C – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA E
OUTRAS TECNOLOGIAS SOCIAIS (PROGRAMA CISTERNAS)
85. Sobre este tema, o arguente argumenta, item I.IV da petição inicial, que “o Programa tem
recebido investidas criminosas que colocam em risco sua existência” e que “o montante previsto na
Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2021 foi de apenas R$ 50,7 milhões, a destinação
mais baixa desde a criação do programa”.
86. A NOTA TÉCNICA Nº 130/2021, de 04 de outubro de 2021, do Departamento de Fomento à
Inclusão Social e Produtiva Rural da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social d do Ministério da
Cidadania, apresentou as seguintes informações sobre o Programa Cisternas (trechos, com grifos
acrescidos):
====================================================================
(...)
3.2. No que se refere ao Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras
Tecnologias Sociais (Programa Cisternas), Instituído por meio da Lei nº 12.873, de 24 outubro de
2013, a presente política pública visa promover o acesso à água para o consumo humano e animal
e para a produção de alimentos, por meio de implementação de tecnologias sociais, destinado às
famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. A Lei, regulamentada
atualmente pelo Decreto nº 9.606/2018, imputa ao Ministério da Cidadania a responsabilidade pela
implementação do Programa, por meio da celebração de parcerias, em especial com organizações
da sociedade civil, Estados e consórcios públicos de municípios.
3.3. O Programa Cisternas se insere em um contexto de promoção de ações de adaptação climática
e de melhoria da qualidade de vida das populações rurais, com grande incidência no território
semiárido brasileiro. 3.4. O Programa Cisternas teve início a partir da identificação de que o
abastecimento de água da população rural não seria viabilizado apenas por meio de grandes obras
de saneamento, adutoras e sistemas mais complexos de distribuição de água. Com isso, o apoio a
tecnologias simples, de baixo custo, de uso individual ou comunitário, se mostrou alternativa
fundamental para viabilizar o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e
hídrica, que não dispõem de outras formas de acesso à água.
3.5. Em todo o período de execução do Programa já foram implantadas mais de 1 milhão de
tecnologias sociais de acesso à água em 1,2 mil municípios, totalizando investimentos da ordem
de 3,5 bilhões de reais, sendo cerca de 964 mil cisternas para consumo humano, cerca de 165 mil
tecnologias que viabilizam a produção de alimentos e a criação animal e 7,6 mil cisternas em escolas
rurais.
4. ANÁLISE
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4.1. O Programa tem se mostrado efetivo, visto que além de permitir o acesso à água às famílias em
situação de vulnerabilidade social, tem impactos significativos e diversos, seja na saúde e qualidade
de vida das famílias, com redução na incidência de doenças de veiculação hídrica, ou mesmo
viabilizando o aumento e diversificação da produção agroalimentar, a dinamização da economia
local e a geração de renda às famílias beneficiárias.
(...)
4.5. A estimativa é que ainda existam cerca de 1,4 milhões de famílias rurais (estudo Cad Único
2019), de baixa renda e sem acesso adequado à água de qualidade para consumo humano, das quais
cerca de 674 mil localizadas apenas no Semiárido.
4.6. Considerando ainda o reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública, por
meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e considerando os efeitos do novo
coronavírus (Covid-19) na atividade econômica, em especial o efeito no emprego e na ocupação das
pessoas mais humildes e a necessidade de promover o acesso à água para famílias em situação de
vulnerabilidade social, ressalta-se que o Programa Cisternas consta dentro do rol políticas sociais
prioritárias do Ministério da Cidadania, conforme disposto na Portaria MC nº 395, de 20 de Maio
de 2020, (...)
4.7. Assim, registra-se que o Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural pleiteou
recurso orçamentário via crédito adicional no valor de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), conforme Nota Técnica nº 121/2021 (11128864), Processo nº 71000.065465/2021-97, com o
intuito de promover o atendimento de famílias localizadas em zonas rurais atingidas pela seca ou
falta regular de água, uma vez que existe situação de déficit de acesso a fontes de água apropriadas
ao consumo humano nos estados das regiões nordeste. Com efeito, o acesso à água é condição básica
para profilaxia do COVID-19, promovendo o acesso à água para beber, além de reforçar higiene
básica dos beneficiários no contexto da pandemia e o preparo de alimentos por meio da
implementação de cisternas de placas de 16 mil litros para aproximadamente 177 mil famílias
considerando o custo unitário médio das cisternas de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Salienta-se adicionalmente que os recursos associados à LOA 2021, na ordem de R$ 32 milhões,
segue em processo de definição o quanto à priorização na alocação de recursos da ação 8948.
====================================================================
87. Não há que se falar ou aceitar, como fundamento para os fins desta ADPF, quanto ao Programa
Cisternas, em “investidas criminosas que colocam em risco sua existência”.
88. Considerando a realidade de limitação da capacidade de o Estado Brasileiro se financiar, sem –
ao extrapolar essa limitação – gerar ônus pesados e irreparáveis para as gerações de brasileiros
presentes e futuras, chega-se à conclusão, considerando-se os subsídios fornecidos pelos órgãos
responsáveis, de que, financeira e economicamente, o que é possível já vem sendo efetivado pelo
Governo Federal, mediante a aprovação das inúmeras medidas citadas (e outras), no âmbito dos
Poderes Executivo e Legislativo. Por isso, não se mostra correto promover/suportar maiores
acréscimos de gastos públicos (especialmente, quando de todo desacompanhados das necessárias
avaliações técnicas e conjunturais), os quais inevitavelmente se produziriam, em decorrência do
atendimento do pleito apresentado pelo CFOAB, de aumento do valor do benefício para
seiscentos reais.
89. Essa situação no âmbito específico do Programa Cisternas se torna mais evidente, considerando
que já se encontra, conforme consta das informações acima, o andamento de novo esforço
orçamentário (crédito adicional) para acréscimo de dotações no Programa.
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90. Por tudo quanto exposto, deve-se pugnar pelo não acolhimento do pedido de mérito de aumento,
pela via judicial da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, das dotações
orçamentárias do Programa Cisterna.
III.D – PNAE – REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO SUPLEMENTAR, AUMENTO DO
VALOR REPASSADO E ESTIPULAÇÃO DE REAJUSTE ANUAL
91. Ao contrário do que sustentado pelo arguente não há “redução radical de gastos com o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”.
92. Para subsidiar a elaboração das informações presidenciais, em relação aos assuntos do PNAE,
foram recebidos subsídios da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, que elaborou a
peça de INFORMAÇÕES Nº 01646/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 30 de setembro de
2021, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que apresentou o DESPACHO COEFA
Nº 2581381/2021, de 05 de outubro de 2021, e o OFÍCIO_IN Nº 13589/2021/COMAV, de 06 de outubro
de 2021. Estes documentos são anexos a esta manifestação e integram, por seu inteiro teor, as
informações presidenciais (não sendo útil/producente sua repetição integral no interior desta peça).
93. Alguns trechos de destaque da INFORMAÇÕES Nº 01646/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU
(grifos acrescidos):
====================================================================
“(...)
6. Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do PNAE são
repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. A transferência dos recursos
financeiros, objetivando a execução do PNAE, é efetivada automaticamente pelo FNDE, sem
necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em conta corrente
específica.
7. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
8. São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas,
filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público). É o que prescreve o
art. 6º da Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020:
Art. 6º São atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes públicas
federal, estadual, distrital e municipal, em conformidade com o Censo Escolar do exercício anterior
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, do
Ministério da Educação – MEC.
9. O montante de recursos destinado a cada Entidade Executora (Entidade Executora – EEx:
Secretarias de Estado da Educação – Seduc, Prefeituras Municipais e escolas federais, como
responsáveis pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e complementação dos recursos
financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas do Programa, pela oferta de
alimentação nas escolas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, e pelas
ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados) corresponde ao
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resultado da soma dos valores a serem repassados para cada aluno atendido e será calculado
utilizando-se a seguinte fórmula: (...)
10. Conforme se vê, a distribuição de recursos se dá de forma objetiva e igualitária a todas as
Entidades Executoras do Programa considerando a disponibilidade orçamentária possível para
execução.
11. A análise da demanda aqui tratada não é de simples resolução. Deve-se ponderar, em primeiro
lugar, a insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária da União para satisfazer todas
as demandas sociais exigidas pelo texto constitucional.
12. Nas brilhantes lições do Min. Celso de Mello: "a destinação de recursos públicos, sempre tão
dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas
públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos
sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que
impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em
detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação
dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a
verdadeiras ´escolhas trágicas´ (...)" (Voto condutor do Acórdão ARE 639337 AgR / SP - SÃO
PAULO, Publicação 15/09/2011).
13. Nesse debate, sempre entra em discussão a aplicação do princípio da "reserva do possível",
muito bem esclarecido em Comentários à Constituição do Brasil (JJ. Gomes Canotilho, Gilmar
Mendes, Ingo Sarlet, Lenio Streck. São Paulo: Editora Saraiva Jur, 2ª edição):
“Além das questões examinadas, talvez o tema mais polêmico em termos de exigibilidade dos direitos
sociais seja a denominada “reserva do possível”, que põe luz sobre a dimensão economicamente
relevante dos direitos sociais (ainda que não exclusivamente destes) na condição de direitos a
prestações estatais, naquilo que guardam relação com a destinação, (re)distribuição e criação de
bens materiais. Como direitos a prestações, os direitos sociais pressupõem um facere por parte do
destinatário da norma jusfundamental, o que gera reflexos econômicos, financeiros e orçamentários.
Conquanto se reconheça que todos os direitos sempre acarretam “custos” de implementação e
proteção, sejam direitos de defesa, sejam direitos a prestações, o fato é que, em termos de
exigibilidade judicial, o apontado “fator custo” nunca constituiu elemento impeditivo de efetivação
da dimensão negativa (função de defesa) dos direitos sociais, pelo menos não no sentido de se
advogar a impossibilidade de provimento judicial. Diversamente, o “custo” das prestações
materiais assume uma importância crescente na análise da eficácia dos direitos sociais, sustentando
parte da doutrina que, se [a] alocação de recursos públicos é sempre necessária para assegurar o
fornecimento das prestações materiais, a efetividade dos direitos sociais se mostraria então
dependente da conjuntura econômica, o que deslocaria o debate para a (im)possibilidade de o
Judiciário impor ao poder público a satisfação das prestações reclamadas. De outra parte, a
questão da alocação de verbas públicas traz o problema do poder de disposição, perquirindo se o
destinatário da norma de direitos sociais possui meios para decidir sobre a prestação reclamada
e, assim, atender ao comando constitucional. Trata-se da dimensão jurídica da reserva do possível,
a exigir que o destinatário das normas de direitos sociais tenha a capacidade jurídica e o poder de
disposição (isto é, a competência), sem os quais de nada adiantam recursos existentes. Argumenta
a doutrina que, estando em causa a opção quanto à afetação de recursos públicos no contexto da
conjuntura socioeconômica geral, e diante da ausência ou insuficiência de critérios preestabelecidos
pela Constituição, o exercício dessa competência caberia aos órgãos políticos, sobretudo ao
legislador, motivo pelo qual a realização dos direitos sociais na condição de direitos subjetivos a
prestações materiais implicaria sempre um problema de competências constitucionais, como expõe
Gomes Canotilho.”
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14. Nessa perspectiva, merece observância o princípio da Separação entre os Poderes insculpido
no art. 2º da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário determinar aos Poderes
legítimos para a execução orçamentária (Legislativo e Executivo) a alteração na aplicação do
orçamento para incrementar ou reduzir determinada rubrica orçamentária para satisfazer
Programa que entenda ser prioritário em relação a outros.
15. A doutrina da separação dos poderes, contudo, serve atualmente como uma técnica de arranjo
da estrutura política do Estado, implicando a distribuição por diversos órgãos de forma não
exclusiva, permitindo o controle recíproco, tendo em vista a manutenção das garantias individuais
consagradas no decorrer do desenvolvimento humano. E é na Constituição que se encontra o grau
de interdependência e colaboração entre os diferentes órgãos existentes e as suas respectivas
atribuições. Neste caso, tem-se uma teoria da separação de poderes como uma específica teoria
acerca do arranjo institucional desenhado em cada Estado pela respectiva Constituição.
16. Eventual provimento da ação implicaria, inexoravelmente, na redução de recursos destinados
a outras políticas públicas igualmente relevantes e que também demandam recursos financeiros.
Isso porque, sendo o orçamento público limitado, o acréscimo de um lado implica redução de
outro.
17. Nesse cenário, estar-se-ia afastando as competências do Legislativo e Executivo na condução
do orçamento para fazer valer a vontade do Judiciário, impondo-se uma verdadeira interferência
ilegítima deste sobre aqueles.
18. Como diz o art. 5º da Lei n. 11.947/2009, os recursos financeiros para a execução do PNAE são
consignados no orçamento da União, orçamento este devidamente discutido e aprovado no âmbito
do Congresso Nacional composto por representantes do povo eleitos e aptos para definir como e
onde serão aplicados os recursos arrecadados pelo Estado.
(...)
24. Logo no seu art. 1º, dispõe que "durante o período de suspensão de aulas em decorrência das
situações de emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública
causadas pelo novo coronavírus – Covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição
de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do
poder público local".
25. Além disso, o art. 47, IX-A da Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, acrescido pela
Resolução nº 20, de 02 de dezembro de 2020, prevê que "nos anos em que houver decretação de
estado de emergência ou de calamidade pública, em âmbito nacional, poderão ser repassadas
parcelas extras dos recursos financeiros federais do PNAE, condicionadas à disponibilidade
orçamentária e financeira".
26. Como se vê, a União, através do FNDE, tem adotado todas as medidas a seu alcance para
garantir o atendimento aos alunos durante a pandemia, não havendo motivo para que se
intervenha nas medidas públicas que já se encontram em andamento.
====================================================================
94. Pela manifestação da Pasta da Educação, fez-se uma análise de cenário bastante precisa,
envolvendo os seguintes aspectos: a transferência dos recursos do PNAE é efetivada
automaticamente por depósito em conta, pelo FNDE, em favor dos entes responsáveis pela gestão e
execução dos recursos, há regramento específico que rege a repartição e a distribuição, garantindo
que sejam objetivas e igualitárias, a alocação de recursos públicos é sempre dependente dos cenários
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econômicos enfrentados (não só para o PNAE), além de uma visão/apreciação conjuntural do todo
das despesas públicas, as funções estatais relacionadas ao exercício das competências e atribuições
da Administração Pública é conferida ao Poder Executivo, devendo serem observadas a capacidade
técnica e expertise detida em seus quadros, bem como as formulações decorrentes do respeito aos
Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes, no que se incluem as competências
legislativas de aprovação dos orçamentos públicos.
95. Já o FNDE, no DESPACHO COEFA Nº 2581381/2021, apresentou o cenário de desafios enfrentados
não só no Brasil, mas também em geral nos demais países, quanto à regular execução de políticas públicas
durante a pandemia. A Autarquia assim expressa (grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
1.1. O enfrentamento da pandemia COVID-19 e de seus efeitos tem sido um desafio complexo e
inédito para os governos não só no Brasil, mas em todo mundo, afetando a execução regular até
mesmo de políticas públicas consolidadas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).
1.2. Desde que foram suspensas as aulas nos diferentes estados da federação, o FNDE tem recebido
pedidos de prefeituras e parlamentares para que fosse concedida autorização para a utilização de
gêneros alimentícios e recursos do PNAE para a oferta de alimentação às famílias do[s] estudantes
durante a suspensão das aulas ocasionada pela pandemia. Uma vez que o Programa é regulado por
Lei Federal, foi necessária a edição de lei específica com tal autorização. Assim, em 6 de abril de
2020, foi publicada a Lei 13.987/2020, com tal previsão.
1.3. A partir da entrada em vigor da lei, e com o intuito de garantir a necessária segurança jurídica
para os gestores estaduais e locais do Programa, o Sr. Ministro de Estado da Educação, na
qualidade de Presidente de Conselho Deliberativo do FNDE, assinou a Resolução nº 02, de 09 de
abril de 2020, regulamentando a matéria e autorizando às entidades executoras à distribuírem os
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE às famílias dos estudantes, além de fazer
recomendações à forma de distribuição com vistas a reduzir os riscos de contágio da população.
1.4. Esclarece-se que a norma é de caráter autorizativo, não vinculante. Ela visa a contemplar
demandas feitas por entidades executoras das redes estaduais e municipais estritamente no tocante
ao PNAE, somando-se aos demais esforços das três esferas de governo para o enfrentamento da
Pandemia COVID 19 e seus efeitos. Nesse sentido, o FNDE tem repassado regularmente os recursos
financeiros federais do PNAE a todas as Entidades Executoras (EEx) adimplentes.
1.5. E, ainda, en[ten]dendo a situação extraordinária, o FNDE, o Ministério da Educação e o
Ministério da Economia, em articulação, possibilitaram o repasse de duas parcelas extras, em
dezembro de 2020 e janeiro de 2021, a fim de contribuir para enfrentamento de um dos mais graves
efeitos da Pandemia da Covid-19: a insegurança alimentar e nutricional dos estudantes da educação
básica pública do Brasil. Destaca-se, ainda, que os recursos financeiros federais do PNAE
repassados pelo FNDE às Entidades Executoras possuem caráter suplementar, sendo
responsabilidade de cada Ente prover a alimentação escolar de sua respectiva rede de ensino.
1.6. Em 2020, foram repassados R$ 4.324.997.816,54 (quatro bilhões, trezentos e vinte e quatro
milhões, novecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos),
sendo R$ 394.239.221,84 (trezentos e noventa e quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil duzentos
e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) como parcela extra. Além disso, ressalta-se que, em
2021, foram transferidos R$ 3.391.638.941,50 (três bilhões, trezentos e noventa e um milhões,
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seiscentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), até o momento,
sendo R$ 385.673.151,96 (trezentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil cento e
cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) pagos como parcela extra, originados de orçamento
carimbado do Plano Orçamentário de enfrentamento da Covid-19.
1.7. Quanto ao reajuste anual, registra-se que tecnicamente entende-se ser necessária a atualização,
principalmente quando se analisa o contexto atual de aumento significativo nos preços dos
alimentos. Contudo, e[s]clarece-se que um aumento do valor a ser repassado às Entidades
Executoras só poderia ocorrer se houvesse elevação do valor per capita, já que o montante a ser
transferido é o produto, conforme estabelece o Inciso I, do Art. 47, da Resolução CD/FNDE nº
6/2020, entre número de alunos, o número de dias de atendimento e o valor per capita também
definido no Inciso Il, do Art. 47, da mesma Resolução. Assim, é importante registrar que o número
de dias letivos considerado é fixo, 200, e que a quantidade de alunos considerada é aquela registrada
no Censo Escolar, não havendo, portanto discricionaridade por parte do FNDE quanto a esses dois
compostos do cálculo.
1.8. Além disso, vale ressaltar que esse aumento seria uma despesa permanente e não excepcional
como no caso das parcelas extras, demandando, assim ampliação do orçamento alocado no PNAE,
o que depende fundamentalmente de interesse político, autorização legislativa e principalmente de
espaço fiscal, o que, atualmente, não é permitido tendo em vista a vigência da Emenda
Constitucional nº 95/2016, que institui o Novo Regime Fiscal.
====================================================================
96. Diante do teor da manifestação verifica-se/reitera-se que não há omissão do Governo Federal em
relação à condução da política pública do PNAE, mesmo diante do cenário especial da pandemia
medias legislativas, regulamentares e administrativas foram e vêm sendo adotadas, inclusive com a
distribuição de valores extraordinários, para que sejam executados em observância às regras de
competência e atribuições da política pública, que envolvem parcela de discricionariedade e
responsabilidade na gestão dos recursos, inclusive, para os demais entes da Federação.
97. Pelo quanto exposto, não merecem acolhida, assim, os pedidos para afastar as competências
constitucionais e legais do Poder Legislativo e do Poder Executivo, de editar leis e de administrar os
orçamentos públicos, respectivamente, para determinar a superação do Orçamento Geral da União
regularmente elaborado, em proposta, pelos Ministérios responsáveis e, em segundo momento,
devidamente aprovado, em lei, pelo Congresso Nacional.
98. Já no âmbito da execução dos repasses dos recursos do PNAE, vê-se que a Administração Pública
tem atuado de forma proativa em relação ao estabelecimento de previsões regulamentares próprias
para a superação dos problemas decorrentes da epidemia, ou ouras situações de estado de emergência
ou de calamidade pública.

III.E – PNAE – CONTROLE/FISCALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
99. Quanto a este tópico, o arguente assim o especifica: “sobretudo no que diz respeito ao
cumprimento da Lei nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a
estados, municípios e distrito federal pelo fundo nacional de desenvolvimento da educação (FNDE)
para o PNAE deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos
da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas”.
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100. Sobre o tema específico do controle do emprego dos recursos do PNAE, a Consultoria Jurídica
junto ao Ministério da Educação, por sua manifestação, já citada, a peça de INFORMAÇÕES Nº
01646/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, assim consignou (grifos acrescidos):
====================================================================
“(...)
19. Com relação ao controle na aplicação dos recursos pelos Estados e Municípios, a Lei n.
11.947/2009 atribui tal tarefa aos Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de
caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento instituído no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
20. Segundo o art. 19 da Lei, compete ao CAE (I) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
diretrizes estabelecidas, (II) acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à
alimentação escolar, (III) zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições
higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos, (IV) receber o relatório anual de
gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do
Programa.
21. Além disso, cabe ao FNDE comunicar eventuais irregularidades na execução do PNAE ao
Ministério Público e demais órgãos ou autoridades ligadas ao tema de que trata o Programa.
22. Apesar das atividades fiscalizatórias, as Entidades Executoras - EEx (Secretarias de Estado da
Educação – Seduc, Prefeituras Municipais e escolas federais, responsáveis pela execução do
PNAE) tem autonomia para definir a forma de gestão do PNAE, se gestão centralizada, em que
a EEx adquire os gêneros alimentícios, que são fornecidos às unidades escolares para o preparo e
distribuição da alimentação escolar, ou gestão descentralizada, em que a EEx repassa recursos
financeiros para a Unidade Executora (UEx: entidade privada sem fins lucrativos, representativa
da comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos financeiros transferidos pela
EEx em favor da escola que representa, bem como pela prestação de contas do Programa ao órgão
que a delegou, nos casos de gestão descentralizada ou escolarizada) das unidades escolares, que
adquirem diretamente os gêneros alimentícios para o preparo e distribuição da alimentação escolar.
23. Com relação ao pedido para que a União promova junto aos governos estaduais, municipais e
do Distrito Federal ações que garantam, mesmo durante a suspensão das aulas presenciais em
decorrência da pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino tenham acesso a uma
alimentação adequada até o regular o retorno às aulas presenciais nas escolas, cabe informar que
a Resolução FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020,
24. Logo no seu art. 1º, dispõe que "durante o período de suspensão de aulas em decorrência das
situações de emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública
causadas pelo novo coronavírus – Covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição
de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do
poder público local".
25. Além disso, o art. 47, IX-A da Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, acrescido pela
Resolução nº 20, de 02 de dezembro de 2020, prevê que "nos anos em que houver decretação de
estado de emergência ou de calamidade pública, em âmbito nacional, poderão ser repassadas
parcelas extras dos recursos financeiros federais do PNAE, condicionadas à disponibilidade
orçamentária e financeira"
====================================================================
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101. Já o FNDE, no OFÍCIO_IN Nº 13589/2021/COMAV esclarece sobre as atuações que já são
feitas em relação ao acompanhamento do uso dos recursos (grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
3.2. Quanto ao item 3.3, no que diz respeito ao controle da aplicação pelos estados, municípios e
Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da Lei nº 11.947/2009, que
determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser utilizado na
compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, esclarecemos que fazemos o acompanhamento de todo o Prog[r]ama
através de:
3.2.1. Sistemas informatizados que permitem o acompanhamento à distância, por meio de
levantamento de dados, das informações relativas aos Conselhos de Alimentação Escolar-CAE,
como a regularidade na constituição dos Conselhos de Alimentação Escolar, do recebimento de
todas as prestações de contas, de forma declaratório, contendo informações quanto aos pagamentos
realizados em todos os exercícios pelas Entidades Executoras, do percentual mínimo de aquisição
de gêneros provenientes da agricultura familiar, das informações das contas específicas abertas
pelo FNDE para a execução do programa, inclusive contas de investimento, e do cadastro de todas
as Nutricionistas Responsáveis Técnicos pelo PNAE, uma vez que a presença deste profissional é
imprescindível para uma boa execução do programa.
====================================================================
102. Ainda neste tema do controle/fiscalização do PNAE, cumpre citar a atuação constitucional e
originária do Tribunal de Contas da União, exercida em concreto, por exemplo, no Processo TC nº
009.314/2021-0, decorrente de solicitação do Congresso Nacional, no qual, pela decisão do Acórdão
nº 2.181/2021-Plenário, recente, de 15/09/2021, a Corte de Contas registrou:
====================================================================
“(...)
9.2.1. o Tribunal está executando ações fiscalizatórias no Programa Nacional de Alimentação
Escolar com foco nos seguintes objetos:
9.2.1.1 a gestão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae (TC 012.0367/2021-4);
9.2.1.2. verificação dos atos de gestão voltados à internalização e operacionalização das
transferências dos programas PDDE, Pnate e Pnae por meio da Plataforma +Brasil, e da
regulamentação de procedimento informatizado na análise de prestação de contas desses programas
pelo FNDE (TC Processo 014.830/2021-3);
9.2.1.3. acompanhamento das ações do Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) relacionadas à educação básica, especificamente no que
tange ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE) , adotadas em decorrência da pandemia do Covid-19 (TCs Processo 016.759/20206 e Processo 040.033/2020-1);
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9.2.2. além dessas ações, está no plano de fiscalização do TCU a realização de levantamento, em
2022, sobre os controles internos do FNDE relativos à implementação do Pnae;
(...)
====================================================================
103. Já antes, no Processo TC nº 016.759/2020-6, pelo Acórdão nº 1.955/2020-Plenário, de
29/07/2020, a Corte de Contas recomendou “ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU
315/2020, que elaborem e implementem Plano de Tratamento dos riscos identificados por essas
instituições, no âmbito do presente processo de acompanhamento, relacionados ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) , de
modo que o aludido plano contemple, no mínimo: i) risco identificado; ii) prioridade de atenção a
ser dada ao risco identificado; iii) atividades de controle para mitigar cada risco identificado; iv)
responsáveis pela execução de cada atividade de controle; v) recursos (humanos, financeiros,
tecnológicos, etc.) necessários para implementar cada atividade de controle; v) cronograma de
execução previsto para cada atividade de controle; vi) metodologia de monitoramento da efetividade
do gerenciamento dos riscos identificados”, atuação esta que se deve ter em curso e que é objeto
de monitoramento pela Corte de Contas.
104. Os processos/acórdãos citados foram consultados para fim das transcrições feitas e estão
disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União: https://portal.tcu.gov.br/inicio/.
105. No contexto da existência de regulares atuações de controle externo, devidamente planejadas e
já em curso, sob responsabilidade do órgão competente para tal finalidade nos termos da
Constituição, cumpre questionar se estas devem ser suprimidas, ou reduzidas, ou ofuscadas, em face
do movimento desta ADPF – com objeto de todo similar, e por elas (as regulares atuações) abrangido.
Nos autos conduzidos pelo TCU, de certo são/serão tecnicamente programados e conduzidos os atos
necessários à avaliação e à formulação de conclusões e recomendações relacionados à verificação da
escorreita gestão dos recursos do PNAE e atingimento de suas finalidades, isso, no tempo adequado
e num contexto maior, envolvendo outras transferências de recursos de similar natureza e cuja
abordagem sistêmica e conjunta e em maior amplitude é o que de certo se aproxima dos primados
de eficiência deste objetivo administrativo e institucional - controle.
106. Não parece poderem prosperar, portanto, os pedidos do arguente em relação ao controle externo
do PNAE, nesta ADPF, da forma como veiculados e no contexto de um processo abstrato de controle
de constitucionalidade, quando é notoriamente conhecida a complexidade que envolve o
planejamento e a execução da gestão de políticas públicas e respectivos programas – pontue-se,
especialmente diante da possibilidade de se intentar obter tal finalidade pela via do rito
abreviado a ser aplicado no âmbito desta ADPF (r. Despacho, nesta ação, em 29/09/2021).
107. Afora isso, relembra-se a informação do Ministério da Educação de que “com relação ao
controle na aplicação dos recursos pelos Estados e Municípios, a Lei n. 11.947/2009 atribui tal
tarefa aos Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter fiscalizador,
permanente, deliberativo e de assessoramento instituído no âmbito dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios”. Não cabendo, assim, que a União ou o FNDE passem a substituir o exercício
natural desta atribuição, conferida por lei aos referidos colegiados.
108. Por fim, não se pode deixar de mencionar a disposição do art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.947, de que
prevê “os recursos financeiros de que trata o § 1º deverão ser incluídos nos orçamentos dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão utilizados exclusivamente na aquisição de
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gêneros alimentícios”. Também por este motivo, não parecem adequados pedidos pelo qual o
Governo Federal devesse assumir e/ou responsabilizar-se pela condução desta despesa pública.
109. Esse pedido da ADPF, do modo como formulado, se deferido, seria causador de
descumprimento legislativo e de tumulto administrativo, promovendo conflito entre os entes
da Federação.
III.F – APLICAÇÃO EMERGENCIAL DE VALOR DE 1 BILHÃO DE REAIS PARA O
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
110. Não parece fazer sentido discutir o aporte de recursos financeiro a Programa previsto em
lei revogada. Contudo, a argumentação de mérito neste tópico se faz por cautela processual, não
obstante a notória e robusta situação de perda de objeto, quanto a este pedido, considerando que, com
a edição da Medida Provisória nº 1.061, de 2021, que institui o Programa Alimenta Brasil, ficou
estabelecida a revogação das disposições legais reitoras do PAA. Com efeito, o art. 41, I, “b”, da
citada MP, promoveu a revogação (desde a data da publicação da MP) do art. 19 da Lei nº 10.696,
de 2 de julho de 2003, o qual então instituiu o PAA. Já o art. 42 da MP explicita que os normativos
infralegais que disciplinam o PAA só permanecem em vigor naquilo em que forem compatíveis com
a nova legislação e que serão reeditados.
111. O arguente pugna resolução para o suposto problema de definição, liberação e execução de
recursos do Programa (ipsis litteris, “O valor de R$ 1 bilhão para o PAA já havia sido solicitado
para 2020, mas a cartilha de enxugamento de gastos do governo fez com que apenas R$ 500 milhões
fossem previstos para o programa no período. Desse total, R$ 240 milhões não chegaram a ser
executados”).
112. Pela NOTA TÉCNICA Nº 51/2021, de 04 de outubro de 2021 (Departamento de Fomento à
Inclusão Social e Produtiva Rural), o Ministério da Cidadania assim informa (trechos, com grifos
acrescidos).

====================================================================
(...)
4.3. Para a ação 2798 - Aquisição e Distribuição de Alimentos - anterior Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA, atualmente alterado para o Programa Alimenta Brasil, por meio da Medida
Provisória 1.061 de 09/08/2021, foram solicitados R$ 540.816.660,00, conforme justificativas
apresentadas na Nota Técnica nº 25/2021 (SEI nº 11116722).
4.4. Do montante solicitado para a ação 2798, foi proposto a destinação ao PAA leite, de R$
390.816.660,00, a serem aplicados da seguinte forma: R$ 274.290.000,00 para manutenção dos 10
convênios atuais com atendimento a 9.143 produtores familiares e aquisição de 170 toneladas de
leite; R$ 110.754.000,00 para inclusão de 17 convênios com ampliação aos demais Estados da
Federação e o Distrito Federal, com atendimento a cerca de 3.692 produtores e aquisição de 67
toneladas de leite e R$ 5.775.660,00 para recolhimento do INSS dos produtores, conforme
legislação. 4.5. Para o PAA - Termo de Adesão, foi proposto a destinação de R$ 150.000.000,00, os
quais serão aplicados da seguinte forma: R$ 60.000.000,00 para atender a continuidade da
execução em 280 municípios, tendo em vista que muitos destes finalizaram a execução desde
dezembro de 2020; e R$ 90.000.000,00 para atendimento a mais 450 municípios que irão pactuar
pela primeira vez com o Ministério da Cidadania. Essa ampliação objetiva combater a insegurança
alimentar e com a alta demanda que recebemos diariamente dos municípios que estão em situação
de vulnerabilidade.
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(...)
4.11. O Programa PAA tem o objetivo de fomentar a agricultura familiar e combater a insegurança
alimentar por meio de compra e doações periódicas de alimentos. Serve como base estruturante
para que o pequeno agricultor tenha a certeza da venda de parcela de sua produção, permitindo o
investimento em estrutura e busca por novos mercados. 4.12. A execução do PAA é realizada com a
atuação de diversos atores: governo federal, estadual e municipal, com a relevante participação de
cooperativas e associações. A execução dos programas desta pasta, em especial do PAA somente é
possível com convergência de ações destes atores, cuja atuação é indispensável para uma boa
execução física e financeira e consequentemente o atingimento dos objetivos do Programa. 4.13. O
Ministério da Cidadania repassou entre os anos de 2013 e 2021 o total de R$ 1.052.947.239,56 (um
bilhão, cinquenta e dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e
cinquenta e seis centavos), para execução do PAA-Leite, neste período foram atendidos 1280
municípios; 35.743 produtores; 11.154 entidades; 602.069 famílias com a compra e doação de
467.829.067 litros de leite.
[gráfico no documento original]
4.14. A modalidade do PAA, Compra com Doação Simultânea - Termo de Adesão tem como objetivo
promover a articulação entre a produção da agricultura familiar e as demandas locais de
suplementação alimentar, além do desenvolvimento da economia local, permitindo a aquisição de
alimentos in natura, processados e industrializados. Os produtos são adquiridos dos agricultores
familiares e doados simultaneamente as entidades da rede socioassistencial, de equipamentos
públicos de alimentação e nutrição, a rede pública e filantrópica de ensino. O Programa conta com
a participação dos entes da federação, estados, Distrito Federal e municípios como parceiros
executores. Para execução desta modalidade do PAA, os estados, municípios e o DF devem ser
aderidos ao Programa, e mediante a disponibilidade orçamentária e os critérios definidos pelo
Grupo Gestor do PAA são definidos os valores (limites financeiros) a serem pactuados com os entes
aderidos. Nesta modalidade do PAA o pagamento é realizado pelo Ministério da Cidadania
diretamente ao agricultor familiar em conta bancária específica. Destaca-se que são aderidos ao
Programa os 27 estados da Federação e 1035 municípios.
4.15 No que tange aos recursos disponibilizados para execução da modalidade Compra com Doação
Simultânea - Termo de Adesão cumpre informar que entre os anos de 2014 a 2021 foram
empenhados recursos no valor total de R$ 1.102.588.604,56 (um bilhão, cento e dois milhões,
quinhentos e oitenta e oito mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) sendo pago aos
agricultores familiares o valor de R$ 1.055.862.655,21 (um bilhão, cinquenta e cinco milhões,
oitocentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) até
setembro de 2021.
====================================================================
113. Considerando a realidade de limitação da capacidade de o Estado Brasileiro se financiar, sem –
ao extrapolar essa limitação – gerar ônus pesados e irreparáveis para as gerações de brasileiros
presentes e futuras, chega-se à conclusão, considerando-se os subsídios fornecidos pelos órgãos
responsáveis, de que, financeira e economicamente, o que é possível já vem sendo efetivado pelo
Governo Federal, mediante a aprovação das inúmeras medidas citadas (e outras), no âmbito dos
Poderes Executivo e Legislativo. Por isso, não se mostra correto promover/suportar maiores
acréscimos de gastos públicos (especialmente, quando de todo desacompanhados das necessárias
avaliações técnicas e conjunturais), os quais inevitavelmente se produziriam, em decorrência do
atendimento do pleito apresentado pelo CFOAB, de aumento das dotações orçamentárias em
1 bilhão de reais.
41

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA DA UNIÃO

114. Essa situação no âmbito específico do Programa Cisternas se torna mais evidente, considerando
que já se encontra, conforme consta das informações acima, o andamento de novo esforço
orçamentário (crédito adicional) para acréscimo de dotações no Programa Alimenta Brasil.
115. Por tudo quanto exposto, deve-se pugnar pelo não acolhimento do pedido de mérito de aumento,
pela via judicial da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, das dotações
orçamentárias do já extinto Programa de Aquisição de Alimentos.

III.G – REVOGAÇÃO DO TETO DOS GASTOS E RECOMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO
PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
116. O Ministério da Economia, pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 48275/2021/ME, de 07 de outubro
de 2021, da Secretaria de Orçamento Federal, anexa, assim se manifesta sobre a questão do teto de
gastos (trechos):
====================================================================
(...)
3. Instituído pelos artigos 107 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
o Teto de Gastos limita a expansão das despesas primárias da União ao valor da inflação, mantendo
as despesas submetidas a esse limite constantes em termos reais pelo período de vinte anos. Tem
como objetivo não só evitar a deterioração das contas públicas, criando um limite para o
crescimento das despesas primárias e da dívida pública, mas também sinalizar o compromisso do
Estado com a responsabilidade fiscal, ampliando a sua credibilidade, e, ainda, forçar o debate
público sobre a alocação orçamentária, impulsionando a agenda de reformas e a eficiência do
Estado.
4. Nesse sentido, o impacto da revogação dessa regra fiscal seria em três vias. A primeira, mais
direta, seria a ampliação potencial das despesas primárias, e, consequentemente, da dívida
pública. Além do Teto de Gastos, a meta de resultado primário também tem o efeito de limitador da
expansão das despesas primárias, porém, a lógica do resultado primário permite que, em períodos
de crescimento econômico e de ampliação das receitas primárias, seja possível conciliar o
cumprimento da meta fiscal com o aumento de despesas primárias, tornando o Teto de Gastos,
muitas vezes, uma regra mais eficaz em termos de contenção da despesa e da dívida pública.
(...)
8. Percebe-se que a ausência de uma regra que aja especificamente sobre a trajetória da despesa
pode resultar no estímulo à ampliação e à criação de despesas, por vezes, despesas obrigatórias,
representando compromissos com os quais a União terá que arcar mesmo em período de baixo
crescimento. Ademais, a meta fiscal por si só não cria incentivos ao uso de folgas em relação à meta
para abatimento da dívida pública, nem à diminuição da participação dos gastos governamentais
no PIB nacional. Daí a importância da aplicação conjunta dessas duas regras.
9. O segundo efeito do fim do Teto de Gastos, o qual agiria sobre a credibilidade do Estado e a
confiança no País, é de difícil mensuração, porém tem diversas implicações. Entre elas, é possível
citar a captação de investimentos para o País: países que assumem compromissos críveis com a
responsabilidade fiscal criam bons ambientes de negócios para investidores e empresários. Outro
exemplo é o efeito sobre a inflação e taxa de juros. O controle dos gastos públicos contribui para
manter as expectativas dos agentes econômicos sobre a inflação baixas. A inflação baixa não só é
positiva para a população em geral, mas também permite que o Banco Central utilize taxas de juros
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reduzidas para conter preços, o que por sua vez, torna a tomada de empréstimos mais barata,
estimulando a economia.
10. Não obstante o aumento na taxa de juros ao longo dos últimos meses (explicada pelos efeitos da
pandemia da Covid-19), muitos economistas atribuem a queda na taxa de juros real nos últimos
anos ao Teto de Gastos. A título comparativo, a taxa Over Selic real passou de 7,33% em 2016 (ano
anterior ao Teto de Gastos) para históricos -1,80% em 2020. Chama atenção que, em 2020, isto é,
em meio à pandemia, foi possível conciliar taxas de juros reais baixas com um pacote federal
bilionário de socorro à economia e de combate à crise sanitária.
11. O terceiro impacto do fim do Teto de Gastos age sobre a capacidade de forçar o debate público
sobre a alocação orçamentária, e, com isso, impulsionar a agenda de reformas e a eficiência do
Estado. Com o envelhecimento populacional e o inchaço da folha de pagamentos, despesas como
aposentadorias e pensões e pagamento de servidores vêm comprimindo o espaço disponível para as
despesas discricionárias, onde se incluem despesas importantes como investimentos e onde se exerce
a capacidade alocativa do Estado. De fato, a maior parte das despesas primárias da União são
obrigatórias.
12. O objetivo do Teto de Gastos não é inviabilizar investimentos nem despesas discricionárias de
forma geral, mas sim evidenciar a necessidade de avaliar quais políticas públicas realmente
contribuem para o bem-estar social e para a eficiência do Estado e quais deveriam ser reformuladas
ou até mesmo extintas.
13. Um exemplo de otimização da atuação do Estado nos anos pós Teto de Gastos foi a aprovação
da Reforma da Previdência em 2019, a qual resultou em pagamentos mais justos e focalizados e
trouxe maior sustentabilidade para as contas públicas, ao tempo em que reverteu a tendência de
crescimento do déficit da previdência em percentual do PIB que havia desde 2011. Nesse sentido, o
Teto de Gastos colabora na evidenciação da necessidade de repensar a agenda pública,
priorizando a focalização e a eficiência.
14. A principal crítica em relação ao Teto de Gastos (que parece estar evidenciada nos pedidos
formulados pela CFOAB) é a aparente inviabilização da criação e ampliação de políticas públicas
consideradas importantes. Porém, exemplos como a Reforma da Previdência evidenciam que há
espaço para aprimoramento das políticas públicas dentro do orçamento, e que a criação de uma
nova política deve estar acompanhada de uma análise técnica e robusta, com estudos de impacto
orçamentário e financeiro, de justiça social e focalização, de sobreposição com políticas já em
andamento e indicação de porquê determinada política seria melhor do que outra já existente, entre
outros fatores.
15. A rigidez do Teto de Gastos faz parte do seu desenho, e o fim dessa regra, proposto pela CFOAB
no Pedido de Mérito nº 3, atuaria negativamente sobre seus três pilares: responsabilidade fiscal,
credibilidade junto aos agentes econômicos e, principalmente, eficiência alocativa.
====================================================================
117. Pelo teor objetivo e preciso da manifestação, verifica-se a importância estruturante para o País
da regra do teto de gastos. Sua instituição e finalidades são destinadas, pode-se dizer, à estabilidade
e à confiabilidade do País, seja em relação a aspectos econômicos e sociais internos, seja em relação
ao posicionamento do Brasil no cenário externo. O Ministério da Economia bem explana sobre as
consequências indesejáveis da revogação do teto de gastos e, de modo bastante oportuno, explica que
é apenas aparente a viabilização e ampliação de políticas públicas, já que esses objetivos
podem/devem ser alcançados por intermédio do controle, aprimoramento e modernização da despesa
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pública, os quais serão estimulados e impulsionados exatamente pela existência/manutenção da regra
do teto de gastos.
118. Assim, diante do teor técnico e elucidativo das informações apresentadas na NOTA TÉCNICA
SEI Nº 48275/2021/ME (SOF), não merece provimento esta postulação de mérito específica
(revogação do teto de gastos).
119. Já pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 48308/2021/ME, de 07 de outubro de 2021, da Secretaria
do Tesouro Nacional, anexa, o Ministério da Economia assim se manifesta sobre a questão de
recomposição – em verdade, da forma como postulado pelo CFOAB, aumento desordenado e não
técnico de despesas - do orçamento para as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional
(trechos):
====================================================================
(...)
6. O ano de 2021 representará o 8º ano consecutivo de déficits primários para o Governo Central.
De acordo com informações do Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil, de
01/10/2021, espera-se que os resultados fiscais sigam deficitários pelo menos até 2024, o que está
em linha com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022, demonstrando a
possibilidade de um cenário de desequilíbrio fiscal de larga duração. A Dívida Bruta do Governo
Geral (DBGG), indicador mais utilizado para comparações internacionais quanto ao nível de
endividamento dos países, cresceu de 56,3% do PIB em 2014 para 88,8% do PIB em 2020.
7. A pandemia do COVID-19 agravou o desequilíbrio fiscal do país ao elevar a DBGG em
aproximadamente 15 pontos percentuais em relação ao encerramento de 2019, de 74,3% do PIB. As
medidas que tinham a finalidade de amenizar os efeitos nocivos da crise sobre a sociedade
brasileira, demandaram despesas extraordinárias. Despesas essas que foram custeadas por meio de
maior endividamento da União. Vale mencionar que é também por meio da emissão de títulos que é
custeada a própria dívida, bem como outras despesas previstas em orçamento. Nesse sentido, não é
difícil notar que o atual conjunto de despesas a serem cobertas por mais endividamento do governo
é demasiadamente elevado e, por outro lado, a capacidade de absorção dessa dívida em mercado é
limitada.
8. Assim, destaca-se que no Plano Anual de Financiamento (PAF) para 2021, o Tesouro Nacional
demonstra a necessidade de financiamento do Governo Federal desse exercício, no valor de R$
1,67 trilhões de reais. Ou seja, é esse o valor que o Tesouro Nacional deverá captar em mercado
para financiar as despesas federais. Mesmo que se utilize de sua reserva de liquidez da dívida, o
Tesouro Nacional deverá ainda assim ir a mercado, de forma a recompor essa reserva, uma vez que
se faz imprescindível mantê-la em níveis prudenciais para se mitigar qualquer risco na gestão da
dívida, sob risco de causar instabilidade no mercado financeiro e na economia nacional.
9. Esse montante, por si só, já representa um grande desafio para a União, uma vez que se trata de
valor consideravelmente acima dos realizados na última década. A dificuldade é ainda agravada
pelo fato de que o mercado de títulos públicos no Brasil carece de demanda por títulos de prazos
mais longos, ideais para a redução do risco de refinanciamento. A situação se intensifica devido às
recentes intempéries na economia global. Assim, restam os títulos de curta duração como principais
instrumentos para a cobertura das necessidades financeiras da União, o que eleva o risco de
refinanciamento, e mantém a necessidade de o Tesouro continuar indo ao mercado para captar
elevadas quantias com o objetivo de refinanciar os títulos vincendos.
(...)
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15. Essa restrição [do art. 167, inciso III, da Constituição] é conhecida como “Regra de Ouro” e
busca assegurar que a contratação de dívida pública seja condicionada ao financiamento de
investimentos e de outras despesas de capital (inclusive amortização da dívida).
16. A Regra de Ouro, assim, veda a utilização de dívida para custear despesas correntes, inclusive
juros da dívida. Na prática, isso significa restringir o déficit público que não tenha o objetivo de
financiar investimentos e inversões financeiras. Consequentemente, o orçamento público deve
contemplar a alocação de recursos que não decorram da emissão de dívida em montante suficiente
para o pagamento das despesas correntes. Em caso contrário, haveria risco de descumprimento da
regra constitucional.
17. Observa-se que nos últimos exercícios a limitação imposta por este dispositivo constitucional já
se encontra absolutamente pressionada, tendo sido necessário contar com as excepcionalidades
legais e constitucionais nos últimos 2 exercícios (R$ 241,0 bilhões em 2019, ressalvados pela Lei
nº 13.843/2019 e R$ 346,4 milhões ressalvados pela Emenda Constitucional nº 106/2020, que em
seu Art. 4º dispensou o cumprimento da regra de ouro no exercício em que vigore a calamidade
pública nacional).
18. Ressalte-se que as projeções atuais indicam uma insuficiência desse limite para esse e, pelo
menos, os 3 exercícios seguintes, conforme quadros a seguir, extraídos da apresentação do
Resultado do Tesouro Nacional de agosto/2021 e do Anexo de Riscos Fiscais da LDO 2022. É
importante mencionar que o PLN 9/2021 mencionado no Quadro 1, que pode vir a ressalvar parte
das operações de crédito do exercício de 2021, ainda se encontra em tramitação no Congresso
Nacional, sem definição quanto à sua aprovação.
(...)
21. Diante do exposto acima, ressaltamos que as medidas propostas no âmbito da ADPF nº 885/DF,
as quais foram objeto de apreciação por esta COGEP, agravam a situação fiscal do país,
aumentando o endividamento público. Uma deterioração do cenário fiscal tem efeitos diretos sobre
a perspectiva de sustentabilidade da dívida pública na visão dos credores. A consequência imediata
seria o impacto no nível da taxa de juros do mercado e outras variáveis macroeconômicas, como
taxa de câmbio e das condições financeiras imprescindíveis para viabilizar o investimento público e
privado necessários à redução da taxa de desemprego e ao crescimento econômico.
22. Soma-se a isso os efeitos sobre a gestão da dívida pública que diante de uma deterioração fiscal
obrigaria a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a se financiar com uma taxa de juros mais elevada
e com títulos com prazos mais curtos, o que aumenta o custo de endividamento do governo federal
e o risco de refinanciamento do Tesouro. Nesta situação, a STN comprometeria a sua capacidade
de financiar as despesas públicas por meio do endividamento, o que colocaria em risco o
financiamento de políticas públicas essenciais, como gastos previdenciários, gastos com benefícios
sociais, gastos com educação e saúde.
23. Para concluir, ainda que sério e preocupante tenham sido os eventos desencadeados pela
pandemia, esta Nota buscou mostrar o impacto potencial de uma eventual determinação de
cumprimento de medida cautelar e de mérito, objeto da ADPF nº 885/DF, para a economia e para
a gestão da dívida pública, diante das restrições fiscais dos últimos anos, revelando
ser incompatível mais uma pressão diante do quadro de elevado nível de endividamento do país. Os
recursos disponíveis hoje são suficientes para honrar as obrigações da União, com segurança,
mas não comportam mais ônus fiscal.
24. Dito isso, esta coordenação é contrária aos pedidos cautelares e de mérito, no âmbito da ADPF
nº 885/DF, com pedido de medida cautelar. Com eles perde-se o propósito da gestão eficiente do
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nível de endividamento público, além de trazer mais pressão ao endividamento do país que já se
encontra bem restrito, como mostrado ao longo desta nota.
====================================================================
120. Já pelo DESPACHO S/Nº, de 07 de outubro de 2021, da SOF (Departamento de Programas
das Áreas Econômica e de Infraestrutura), anexo, o Ministério da Economia apresenta uma estimativa
(importante deixar claro: neste momento, de cunho sumário), relacionada ao potencial impacto
orçamentário-financeiro eventualmente decorrente do deferimento dos pedidos cautelares e de mérito
nesta Arguição. A estimativa apresentada é adstrita aos órgãos acompanhados pelo referido
Departamento. Fica evidenciado que, por intermédio da via do controle abstrato de
constitucionalidade, o CFOAB busca impor gastos ao OGU-2021 da ordem de cerca de 1,5 bilhões,
repita-se, isso apenas em relação aos programas relacionados ao Departamento autor do Despacho
citado.
121. Pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 48409/2021/ME, de 07 de outubro de 2021 (SOF), anexa, o
Ministério da Economia aponta que qualquer medida que venha acarretar a criação e/ou aumento de
despesa para o Governo Federal, deve atender aos preceitos das normas de finanças públicas vigentes, a
exemplo do § 5º do art. 195 da Constituição e dos arts. 16 e 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Transcritos:
====================================================================
CRFB, § 5º do Art. 195: Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
LRF: Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa será acompanhado de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; II - declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. (...) § 2º A
estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo
utilizadas. (...) Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades
de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender
às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em
seus créditos adicionais.
====================================================================
122. A NOTA explicita, ainda, que o v. Acórdão nº 1907/2019 (Processo TC nº TC 039.853/2018-7)
deixou claro, sobre este tema (da seriedade e formalidade na condução do processo legislativo do
orçamento público) que “medidas legislativas que forem aprovadas sem a devida adequação
orçamentária e financeira, e em inobservância ao que determina a legislação vigente, especialmente os
art. 167 da Constituição Federal, o art. 113 do ADCT, os art. 15, 16, e 17 da LRF, e os dispositivos
pertinentes da LDO em vigor, somente podem ser aplicadas se forem satisfeitos os requisitos previstos
na citada legislação”; nos referidos autos também constaram os seguintes entendimentos: “impor
obrigação à União em desconformidade com os critérios mencionados seria grave violação do bem
jurídico maior tutelado pelas normas de finanças públicas, de extração constitucional, em prol da
coletividade”, “as medidas legislativas que criam obrigações para a União sem o atendimento desses
requisitos devem ter sua ilegalidade e inconstitucionalidade arguidas no Poder Judiciário” e “autorizar
a concessão de benefícios tributários ou a realização de despesas sem respeitar os requisitos legais
caracterizaria ato de improbidade administrativa do gestor público. Impõe-se interpretação sistemática
do ordenamento, a fim de considerar inexequível a medida legislativa aprovada em desacordo com esses
requisitos, inviabilizando o desembolso de gastos públicos ou efetivo usufruto de benefícios tributários.”
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123. A NOTA bem pontua, ainda, que no exercício 2020, em decorrência da situação de emergência
de saúde pública de importância internacional relacionada à Covid-19, durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, o Poder
Executivo federal adotou uma série de medidas para mitigar os efeitos da pandemia, com edição
de créditos adicionais extraordinários com finalidade de reduzir o impacto socioeconômico da
pandemia, notadamente na área de Assistência Social, visando promover renda às famílias em
situação de vulnerabilidade social e acesso à alimentação, conforme números:
====================================================================
- Transferência de Renda (Auxílio Emergencial 2020): R$ 322.179.146.863,00 (MPs nº 937, de
2/4/2020, nº 956, de 24/4/2020, nº 970, de 25/5/2020, nº 988 de 30/6/2020 e nº 999, de 2/9/2020)
- Sistema Único de Assistência Social: R$ 2.500.000.000,00 (MP nº 953, de 15/4/2020)
- Programa Aquisição de Alimentos: R$ 500.000.000,00 (MP nº 957, de 24/4/2020)
- Implantação de Cisternas: R$ 86.300.000,00 (MP nº 1001, de 15/9/2020)
- Distribuição de Alimentos: R$ 228.000.000,00 (MP nº 1008, de 26/10/2020)
E, em 2021:
- Transferência de renda (Auxílio Emergencial 2021): R$ 67.607.725.000,00 (MPs nº 1037, de
18/3/2021 e nº 1056, de 5/7/2021)
- Distribuição de Alimentos à população indígena: R$ 173.363.100,00 (MP nº 1054, de 8/6/2021)
====================================================================
124. De certo, tais valores podem e devem necessariamente ser associados/considerados ao
objeto desta ADPF: Segurança Alimentar. E, por justiça, não poderiam ter sido omitidos pelo
CFOAB em suas exposições de fato, bem como não poderão, opina-se, deixar de ser
considerados/sopesados no cenário complexo desta Arguição, até mesmo para seu indeferimento de
plano, ou ainda para o caso de as discussões de mérito, sobre obrigar a União a arcar com novas
despesas, além dos orçamentos já aprovados pelo Poder Legislativo, realmente prosseguirem.
III.H – RECOMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES PÚBLICOS DE ALIMENTOS DA CONAB
COM REABERTURA DE ARMAZÉNS E AÇÕES DE CONTROLE DE PREÇOS PARA
EVITAR FALTA DE ALIMENTOS E INFLAÇÃO DESCOMPENSADA
125. Sobre este pedido, o CFOAB argumenta, item I.VII da petição inicial, que haveria inflação de
alimentos (rectius: inflação no preço dos alimentos) devido “ao fim da política de abastecimento e
controle de preços dos alimentos e ao fechamento dos galpões da CONAB”., sustentando que “os
estoques públicos são uma maneira do Estado proteger agricultores e cidadãos dos riscos
provocados pelos imprevistos da atividade agrícola”, que “os armazéns da Conab jamais chegaram
a concorrer com o setor privado” e que “a formação de estoques públicos estratégicos é o lastro da
Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM)”.
126. A Companhia Nacional de Abastecimento prestou subsídios para a elaboração das informações
do Sr. Presidente da República pelas NOTA TÉCNICA SUARM SEI Nº 5/2021, de 04 de outubro
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de 2021, e NOTA TÉCNICA SUGOF SEI Nº 14/2021, de 06 de outubro de 2021. Estes documentos
são anexos a esta peça e integram, por seu inteiro teor, as informações presidenciais (não sendo
útil/producente sua repetição integral no interior desta peça).
127. A primeira NOTA versa sobre a desativação de armazéns da CONAB. Alguns trechos (grifos
acrescidos):
====================================================================
(...)
A Conab possui, atualmente, uma rede pública composta por 62 Unidades Armazenadoras - UAs
que servem às diversas políticas e programas públicos como a Política de Garantia de Preços
Mínimos - PGPM, Programa de Vendas em Balcão - ProVB, Ação e Distribuição de Alimentos ADA e Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Além disso, essa Rede presta serviços de
armazenagem promovendo apoio ao setor agropecuário.
Desta forma, a Companhia desenvolveu, no ano de 2017, um diagnóstico da situação das Unidades
Armazenadoras da Conab. Esse diagnóstico sofreu ajustes em 2018, motivados, inclusive, por
recomendações feitas pelo CGU. O citado diagnóstico foi utilizado como balizador do Plano de
Reestruturação da Rede de Armazéns da Conab, iniciado em 2018.
O Plano de Reestruturação da Rede de Armazéns da Conab, que ainda se encontra em execução,
tem a seguintes diretivas:
Objetivo Geral: Promover maior eficiência e eficácia dos armazéns da Conab.
Objetivos específicos: Dotar toda a rede própria de capacidade física e instrumental modernos para
o cumprimento de suas ações no ramo da armazenagem. Tornar a rede própria capaz de apoiar
todos os negócios da Conab, aumentando a capilaridade da Companhia e potencializando o
aproveitamento da estrutura física e de pessoal desses armazéns. Aumentar a eficiência econômica
da rede de armazéns próprios.
(...)
Assim sendo, pode-se afirmar que a redução do quantitativo de armazéns da Conab de 92 para 64,
foi uma medida de fortalecimento das políticas públicas de abastecimento e suporte à produção
agrícola, uma vez que os recursos humanos, financeiros e de planejamento, podem ser
concentrados em armazéns e ações com maior resultado à sociedade. (...)
(...)
====================================================================
128. Nota-se, claramente, que o Conselho procura litigar contra a atuação administrativa da
Companhia (do Estado Brasileiro), visa, assim, alterar toda uma programação e execução que já vem
sendo desenvolvida há anos pela CONAB, com supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Controladoria-Geral da União. O Plano de Reestruturação da Rede de Armazéns
é um documento aprovado pela Diretoria Executiva. O Conselho pretende conduzir essa litigância
sem qualquer lastro de estudo e justificativa técnicos e específicos sobre o tema para minimamente
poder sustentar a desconsideração de toda a política atualmente desenvolvida pelo Governo Federal
neste ponto.
129. Em suma: o Conselho quer que seja determinada a reabertura de armazéns da CONAB,
fazendo isso em sede de controle abstrato de constitucionalidade, por esta ADPF. Os argumentos
apresentados de todo se constituem como sofismas. Segundo o CFOAB, a diminuição do número
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de armazéns – por si só, sem nenhuma análise/fundamentação mais aprofundada sobre a vigente
política de melhoria da eficiência desenvolvida pela CONAB – causaria inflação e fome; ora, “é
porque é” não cabe.
130. Com efeito, o fechamento de armazéns públicos não significa, de modo automático – como
pretende emplacar o arguente –, em diminuição da capacidade de armazenagem, quando se sabe que
a CONAB também atua no cenário dos armazéns privados.
131. Portanto, deve-se postular o não provimento deste pedido de mérito específico, seja em razão
da absoluta carência de elementos de fato que pudessem embasar o pedido mal engendrado, seja em
razão do teor técnico e elucidativo das informações apresentadas pela CONAB.
132. Já pela NOTA TÉCNICA SUGOF SEI Nº 14/2021, a CONAB trata do tema da Política de
Garantia de Preços Mínimos - PGPM. As importantes explicações constantes do documento devem
ser fortemente apreciadas e sopesadas, para contraposição aos pedidos do arguente. Além das ações
adotadas para redução de preços agrícolas, explicita-se a situação de preços nos mercados internos e
externo, elemento necessário à escorreita análise do assunto.
133. A CONAB assim conclui: “(...) resta claro no momento que: a) não há, para os principais
produtos, preços abaixo dos preços mínimos que permitam a recomposição dos estoques públicos
na forma da legislação atual; b) para o milho, produto o qual a Conab possui estoque, as vendas
estão sendo realizadas por meio do Programa de Vendas em Balcão - ProvB; c) Foram tomadas
medidas adicionais para reduzir os preços dos produtos no mercado interno a partir das isenções
fiscais de TEC, PIS e Cofins; d) O fenômeno de aumento de preços é observado mundialmente,
motivo pelo qual as medidas e até mesmo maiores estoques teriam alcance limitado para promover
uma queda significativa dos preços atuais e e) Para alguns produtos, mais notadamente arroz e
feijão, a oferta e demanda já estão em maior compasso de equilíbrio o que, de certa forma, alivia
em parte o problema de inflação de alimentos observado no Brasil nos últimos 12 meses.”
Assim, do mesmo modo, e diante do teor técnico e elucidativo das informações apresentadas pela
CONAB, entende-se necessário pleitear o não provimento desta postulação de mérito específica.
III.I – ACESSO DA POPULAÇÃO AO GÁS DE COZINHA POR MEIO DE UMA
ADEQUADA POLÍTICA DE PREÇOS
134. A leitura e releitura da exordial não permitiu encontrar elementos ou fundamentação de fato ou
de direito que pudesse sustentar especificamente este pedido de mérito. A pesquisa, na exordial, da
palavra “GAS” retornou um trecho que aponta o aumento do gás de botijão em 2% (pág. 20) e este
pedido de mérito - nº 7 da lista (pág. 42). Não há qualquer argumentação relacionada a uma suposta
inadequada política de preços do gás de cozinha, não há estudos, apreciações, narrativas, cópias de
documentos que se prestem a entender, debater ou delimitar este pedido. Não há, portanto, definição
de contornos do pedido, não há possibilidade de efetuar uma defesa jurídico-judicial minimamente
adequada ou, por consequência, não há qualquer possibilidade de se exercer a nobre função
jurisdicional.
135. Trata-se de um pedido “solto” ou “perdido”, não cabendo ao requerido o ônus de tecer
ilações para em seguida apresentar uma defesa técnica.
136. Por isso, o pedido sequer merece ser conhecido, quanto mais apreciado, posto que o CFOAB
não apresenta qualquer elemento ou fundamentação de fato ou de direito que pudesse sustentar que
não haveria, no futuro, tal divulgação (a pesquisa ainda será feita). O art. 319, III, do CPC expressa
que a petição inicial indicará o fato e o fundamento jurídico do pedido. Já o art. 321, § 2º, do
CPC preconiza que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Em não
havendo quaisquer elementos na exordial sobre esse pedido, não há que se tê-lo como um pedido
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possível de ser delimitado, interpretado, apreciado ou respondido. Assim, em consideração ao art.
330, I e § 1º, I e III, do CPC, quanto a este pedido, a petição inicial deve ser considerada inepta e,
assim, ser indeferida.
137. Não obstante, vale dizer que qualquer possível discussão sobre esse tema (em outro foro que
não esta ação constitucional) dependeria da apreciação e discussão perante os atores da cadeia
produtiva e os atores da cadeia tributária. Assim, por mero esforço hipotético, não se faria possível,
em absoluto, deferir provimento de mérito em relação ao pedido tal qual formulado.

III.J – CRÉDITO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DO CENSO E GARANTIA DE
PUBLICIDADE DOS DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA
138. Para fundamentar esse pedido, o arguente expressa que há “previsão de corte de 96% no
orçamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, que haverá “um apagão de
dados no país” (referenciando a notícia da página eletrônica Brasil de Fato – link no rodapé) e que
“o corte no orçamento causou a suspensão das provas para a contratação de 204 mil trabalhadores
para a realização do Censo”.
139. O IBGE apresentou seus subsídios para estas informações pelo OFÍCIO Nº
298/2021/PR/IBGE, de 05 de outubro de 2021, pela NOTA TÉCNICA Nº 008, de 05 de outubro
de 2021 (Coordenação Operacional de Censos) e pela NOTA TÉCNICA Nº 01/2021, de 05 de
outubro de 2021 (Diretoria de Pesquisas). Esses documentos constam em anexo a esta peça de
Informações e devem ser considerados, por seu inteiro teor, como documentos integrantes desta (não
sendo útil/producente sua repetição integral no interior desta peça).
140. As informações prestadas pelo IBGE, por seu teor, acompanhado das devidas referências a links
de notícias no G1, no Uol e na EBC (rodapé de pág. 2 do OFÍCIO Nº 298/2021/PR/IBGE), permitem,
com tranquilidade, afastar as alegações apresentadas pelo CFOAB. Alguns trechos:
====================================================================
“(...) o projeto relativo ao Censo Demográfico brasileiro encontra-se em curso no IBGE desde
2018.”
“Em 2020, já dispondo de versões consolidadas dos projetos técnico, tecnológico e operacional
relativos ao Censo, o IBGE publicou editais de processos seletivos simplificados visando à
contratação de mais de 200 mil profissionais para atuar na operação censitária, cuja coleta se
iniciaria em 1º de agosto daquele ano. A publicação desses certames foi amplamente repercutida na
imprensa.”
“Em março de 2020, no contexto de situação de emergência de saúde de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19), fato superveniente, imprevisível e de aparente gravidade
com desdobramentos práticos sobre o cronograma da operação censitária, o IBGE, por
recomendação do Ministério da Saúde, suspendeu todas as atividades presenciais do Instituto,
incluindo a coleta de dados para fins de pesquisa. Claramente inviabilizado no prazo
originalmente fixado pela Administração, considerando a natureza eminentemente domiciliar e
presencial da coleta de dados, o Censo Demográfico fora adiado para 2021 (...)”
“(...) visando dar conta de um novo cenário operacional para realização do Censo, naturalmente
mais complexo e restritivo, o IBGE dedicou-se a efetuar um amplo benchmarking de experiências
nacionais e internacionais na condução de eventos e operações de grande porte no contexto de
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pandemia. Neste aspecto, destacam-se como marcos reuniões realizadas com o Tribunal Superior
Eleitoral e com o INEP, organizações que promoveram respectivamente as Eleições 2020 e o ENEM,
bem como a promoção de workshops técnicos envolvendo as equipes do IBGE e especialistas em
Censos da comunidade estatística internacional, com a contribuição de organizações como o Fundo
de População das Nações Unidas (UNFPA), a CEPAL e o US Census Bureau.”
“(...) ao longo do exercício de 2020 o IBGE observou plenamente os principais requisitos para o
adequado planejamento do Censo Demográfico, não restando dúvidas de que o Instituto envidou os
esforços necessários, dentro de suas competências, atribuições e limites jurisdicionais, para
realizar a operação censitária com a qualidade esperada e de acordo com o cronograma
estabelecido, a despeito de todas as adversidades emergentes do contexto de pandemia.”
“Em abril de 2021, o Governo do estado do Maranhão ingressou com Ação Cível Originária em
caráter de urgência (ACO 3508) para evitar a suspensão do Censo Demográfico 2021 em razão
da não destinação dos recursos necessários à realização da operação censitária. Na ocasião, o
Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu liminar determinando à União e ao IBGE a adoção de
medidas voltadas à realização do Censo Demográfico de 2021.”
“Em 14 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em plenário, a "adoção
das medidas administrativas e legislativas necessárias à realização do Censo Demográfico do
IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da tutela de urgência (2022), observados
os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE, devendo a União adotar todas as medidas legais
necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se refere à previsão de créditos
orçamentários para a realização das despesas públicas".
“(...) a Junta de Execução Orçamentária (JEO) estabeleceu o referencial monetário de R$
2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 (PLOA-2022)
para a realização do Censo em 2022, valor equivalente àquele proposto no PLOA-2021.”
“O PLOA-2022 enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo é necessário no rito, mas não
suficiente no valor aprovado, para atender os parâmetros técnicos determinados pelo STF para a
realização do Censo Demográfico 2022. Ao IBGE caberá atuar junto ao Congresso Nacional, num
trabalho de mobilização e convencimento sobre os interesses públicos relacionados ao Censo
Demográfico, para que a União assegure o que foi determinado pelo STF, isto é, as condições
necessárias e suficientes para a realização do Censo Demográfico em 2022 (cristalizadas no valor
de R$ 2.292.907.087,00).”
====================================================================
141. Definitivamente, não há o alegado corte de 96% no orçamento destinado à execução do
Censo, já que o PLOA-2022 prevê R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). A realização do
Censo, portanto, está prevista para 2022. E esta data de previsão de realização do Censo em 2022
alinha-se ao decisum proferido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ACO nº 3.508/DF.
142. Sendo assim, caso ultrapassada a preliminar de coisa julgada (mais acima tratada), cumpre
pleitear o não provimento do pedido de crédito adicional para realização do censo no OGU-2021
pelos motivos expostos.
143. Por fim, já quanto ao pedido de mérito específico de “garantia da publicidade de dados e
resultados da pesquisa”, este sequer merece ser conhecido, quanto mais apreciado, já que o CFOAB
não apresenta qualquer elemento ou fundamentação de fato ou de direito que pudesse sustentar que
não haveria, no futuro, tal divulgação (a pesquisa ainda será feita). Assim, em consideração ao art.
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330, I e § 1º, I e III, do CPC, quanto a este pedido, a petição inicial deve ser considerada inepta e,
assim, ser indeferida.
III.K – RECRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL (CONSEA)
144. A Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República
(SAJ/SG/PR) se manifestou pontualmente sobre este pedido, em sua NOTA SAJ Nº
270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR (anexo integrante destas Informações), valendo destacar (grifos
acrescidos):
====================================================================
(...)
31. Assim, é de ser apontado que a organização do Poder Executivo Federal se insere no âmbito
da competência privativa do Presidente da República prevista nos seguintes dispositivos
constitucionais:
“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. § 1º São de iniciativa
privativa do Presidente da República as leis que: (...) II - disponham sobre: a) criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração; (...) e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública,
observado o disposto no art. 84, VI; ......................... Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República: (...) II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da
administração federal; (...) IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução; (...) VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) a) organização e funcionamento da
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de
órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (...) XXV - prover e
extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; (destacamos)”
32. Como consequência natural da Lei nº 13.844, de 2019 foi necessário ajustar os colegiados
integrantes da estrutura dos Ministérios, adaptando-os ao novo desenho político-institucional do
Poder Executivo. Considerando a fusão e extinção de pastas ministeriais, não se pode arbitrar
informalmente quem serão os novos membros de determinados colegiados. A título exemplificativo,
imagina-se um colegiado inicialmente composto por membros do Ministério da Fazenda, do
Ministério do Planejamento e do Ministério da Indústria. Estando o feixe de atribuições desses
Ministérios parcialmente aglutinados no Ministério da Economia, não se pode prever que todos os
integrantes desse colegiado serão oriundos do Ministério da Economia.
33. No tocante ao CONSEA, ainda que não haja expressa menção na Lei n. 13.844, de 2019 é preciso
esclarecer que o seu plexo de competências foi todo redirecionado para o Ministério da Cidadania,
consoante se verifica no dispositivo abaixo reproduzido: "Art. 23. Constituem áreas de competência
do Ministério da Cidadania: (...) II - política nacional de segurança alimentar e nutricional; (....)
VIII - articulação entre os governos federal, estaduais, distrital e municipais e a sociedade no
estabelecimento de diretrizes e na execução de ações e programas nas áreas de desenvolvimento
social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania e de assistência social; IX orientação, acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, programas e projetos relativos às
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áreas de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania e
de assistência social; X - normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução das
políticas de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de renda, de cidadania
e de assistência social;"
(...)
35. Deste modo, resta evidente que as atribuições do CONSEA continuam a ser desempenhadas
no atual Governo, ocorrendo tão somente o seu deslocamento para o Ministério da Cidadania.
Assim, as atribuições que antes eram executados por este órgão, foram todas redirecionadas para a
referida Pasta. E, conforme exposto acima, tais arranjos institucionais são constitucionalmente
atribuídos ao Presidente da República, não havendo nenhuma correção a ser realizada.
====================================================================
145. Além da previsão legal, cumpre complementar que a Estrutura Regimental do Ministério da
Cidadania, o Decreto nº 10.357, de 20 de maio de 2020, em seus arts. 1º, 28, 39, 40, 41 e 42,
regulamentando a lei, mostra-se como direta comprovação, de modo detalhado e cabal, quanto à
preservação das competências e atribuições da Pasta em relação aos temas de segurança alimentar e
nutricional. Se prestam para essa finalidade ainda toda a regulamentação interna da Pasta, composta
de portarias, instruções normativas e outros atos destinados ao cumprimento das atribuições
relacionadas à segurança alimentar e nutricional.
146. Os arts. arts. 1º, 28, 39, 40, 41 e 42 acima citados estão transcritos no item 34 da multicitada
NOTA SAJ Nº 270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR da SAL/SG/PR.
147. Por sua vez, o Ministério da Cidadania, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 56/2021, de 08 de
outubro de 2021 (Departamento de Estruturação de Equipamentos Públicos) apresenta maiores detalhes
sobre o tema, que impedem prosperar qualquer dúvida sobre a escorreita atuação do Governo Federal no
tema da segurança alimentar e nutricional, destaca-se (grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
3.9. Para operacionalizar tal competência institucional, a SEISP atua por meio do funcionamento
da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), promovendo o direito
humano à alimentação adequada de forma intersetorial, priorizando a integração de políticas
sociais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Cisternas e a ação de
Equipamentos Públicos, o Programa de Fomento e Inclusão Social e Produtiva Rural e de
Agricultura Urbana, inclusive com as demais áreas e programas do Ministério que possuam
interface com a segurança alimentar e nutricional.
3.10. O Sisan tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e
nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover
o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do País,
que são ações desenvolvidas pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan) e Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), e atualmente a
Caisan tem dado continuidade a execução destes objetivos que visam a garantia do DHAA.
3.11. A Caisan, foi reestruturada, por meio do Decreto 10.713/2021, e trata-se de um colegiado
interministerial, composta por 09 ministérios, presidida pelo Ministério da Cidadania, e tem como
competências: “I - elaborar, a partir da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
instituída pelo Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, o Plano Nacional de Segurança
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Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos de
acompanhamento, de monitoramento e de avaliação de sua implementação; II - coordenar a
execução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e do Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, por meio: a) da interlocução permanente entre os órgãos e as
entidades relacionados com a área de segurança alimentar e nutricional; e b) do acompanhamento
das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
Anual relacionadas com a área de segurança alimentar e nutricional; III - monitorar e avaliar a
destinação e a aplicação de recursos em ações e programas de interesse da segurança alimentar e
nutricional no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual; IV
- monitorar e avaliar os resultados e os impactos da Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; V - articular e estimular a
integração das políticas e dos planos estaduais e distrital de segurança alimentar e nutricional;
e VI - definir os critérios e os procedimentos para participação no Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional.”
(...)
====================================================================
148. Assim sendo, diante das transcrições dos dispositivos legais alhures indicados e evidências
organizacionais e funcionais decorrentes e evidentes, inclusive de articulação com entes da
Federação, verifica-se que a questão afeta à segurança alimentar e combate à fome estão em pleno
funcionamento na atual estrutura do Poder Executivo Federal, sendo a organização da estrutura
administrativa constitucionalmente deferida ao Chefe do Poder Executivo, não havendo, assim,
autorização, legitimidade e necessidade para promover-se o retorno do CONSEA e tampouco fazer,
por esta via, a revogação (sic) de uma Medida Provisória editada há quase 3 anos e já convertida em
Lei.
III.L – RETORNO DOS CONSELHOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL EXTINTOS
149. Verifica-se aqui um pedido que, da forma como lançado, se mostra completamente destoante
do objetivo da ADPF proposta – já que é evidente que o retorno de colegiados, que em nada eram
pertinentes com o tema da Segurança Alimentar e Nutricional, não guarda alinhamento lógico, de
fato e de direito com o objeto da ação.
A Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República (SAJ/SG/PR) se
manifestou detalhadamente sobre este ponto, em sua NOTA SAJ Nº 270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR
(anexo integrante destas Informações), valendo destacar (grifos acrescidos):
====================================================================
“(...)
36. Igualmente, não deve prosperar o pleito no sentido de “retorno dos conselhos de participação
social extintos com a revogação do Decreto nº 9.759.” Nessa toada, passa-se a analisar as questões
que motivaram a edição do Decreto nº 9.759, de 2019, que cuida da extinção dos colegiados.
Conforme exposição de motivos do Decreto nº 9.759/2019 (EM nº 19/CC/PR), o referido ato foi
pensado com o intuito de racionalizar o funcionamento da administração pública. Em suas
palavras: “Trata-se de proposta que busca controlar a incrível proliferação de colegiados no âmbito
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional por meio da extinção em massa de
colegiados criados antes de 1º de janeiro de 2019 cuja recriação não seja proposta de imediato e
segundo rígidas regras destinadas a evitar colegiados supérfluos, desnecessários, de resultados
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práticos positivos desconhecidos e com superposição de atribuições com as de autoridades singulares
ou de outros colegiados.”
37. Ainda segundo a exposição de motivos, o excessivo número de colegiados foi responsável por
não permitir um levantamento confiável sobre o total existente no âmbito da administração federal.
Nesse intuito, buscando ser um novo marco para a criação desses órgãos, o Presidente da República
editou o Decreto nº 9.759. Esquematicamente, o referido Decreto, além de prever a futura extinção
dos colegiados, normatiza a criação desses órgãos e trata de aspectos relacionados a duração de
reuniões e votações.
38. Nessa linha, ao contrário do que se imaginaria, o excesso de colegiados não acarreta apenas
um aumento do gasto com diárias e passagens. Dentre os prejuízos que não se cogita num primeiro
momento, destacam-se: (i) grande gasto homem/hora de agentes públicos em constantes reuniões;
e (ii) elevado número de normas produzidas pelos colegiados de forma atécnica e com
sobreposição de competências. Percebe-se, portanto, a existência de prejuízo não só econômico
como também de ordem administrativa e organizacional.
39. A propositura do Decreto nº 9.759, de 2019 está em legítima consonância com a atribuição de
promover a organização e o funcionamento da Administração Federal. Trata-se, portanto, de
legítima atuação do Presidente da República, consistente em modificações das estruturas públicas
destinadas ao atingimento dos objetivos governamentais e estatais.
40. Embora o intuito do Decreto nº 9.759, de 2019, tenha sido, nos termos do seu artigo1º, caput e
§ 1º, a extinção de colegiados inativos e/ou que gerassem gastos excessivos para o Poder Executivo
sem qualquer contrapartida em termos de resultados, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
deferiu parcialmente medida cautelar na ADI 6121 para, suspendendo a eficácia do § 2º do artigo
1º do Decreto nº 9.759/2019, na redação dada pelo Decreto nº 9.812/2019, afastar, até o exame
definitivo da ação, a possibilidade de ter-se a extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe
do Executivo, de colegiado cuja existência encontre menção em lei em sentido formal, ainda que
ausente expressa referência "sobre a competência ou a composição", e, por arrastamento, suspendeu
a eficácia de atos normativos posteriores a promoverem, na forma do artigo 9º do Decreto nº
9.759/2019, a extinção dos órgãos.
(...)
====================================================================
150. Assim, quanto a este pedido de mérito, cumpre solicitar seu não conhecimento de plano (já que
- por sua grande amplitude, em relação a reconstituição dos Colegiados extintos, - não se amolda,
por absoluto, como fundamentação lógica, de fato e de direito ao objeto pretendido nesta
Arguição), ou, ainda, que não seja deferido, já que a havida extinção de Colegiados possui adequadas
finalidades de conveniência e oportunidade e seguiram os trâmites legais adequados, em especial, a
organização da estrutura administrativa constitucionalmente deferida ao Chefe do Poder Executivo.
III.M – FORTALECIMENTO DE LINHAS DE CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
151. Não foi possível encontrar, na exordial, os elementos de fato e de direito e a argumentação
lógico-jurídica relacionados a este pedido de mérito, que é direta e inequivocamente dirigido às micro
e pequenas empresas. Diante disto, este pleito específico sequer merece ser conhecido, quanto mais
apreciado, por carência absoluta de teor. Em não havendo quaisquer elementos na exordial sobre esse
pedido, não há que se tê-lo como um pedido possível de ser delimitado, interpretado, apreciado ou
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respondido. Assim, quanto a este pedido, a petição inicial deve ser considerada inepta e, assim, ser
indeferida.
152. Não obstante, caso o não conhecimento acima registrado não seja acolhido, vale apresentar o
esforço e a cautela processual empreendidos pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da SecretariaGeral da Presidência da República, em sua NOTA SAJ Nº 270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR (anexo
integrante destas Informações), valendo destacar (grifos acrescidos):
====================================================================
(...)
62. Neste aspecto, é formulado um pedido desconexo e inepto, sem qualquer justificativa, apenas
pleiteando o “Fortalecimento das linhas de créditos para MPEs com fiscalização dos recursos
liberados para as mesmas na CPI da Pandemia”.
63. É necessário esclarecer que ainda que não esteja diretamente relacionado ao contexto da
segurança alimentar, o Governo Federal foi diligente com as empresas de pequeno porte. Para
tanto foram criados diversos programas, podendo ser exemplificado o PRONAMPE e o BEM.
64. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE)
é destinado ao desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei
nº 13.999, de 18 de maio de 2020, alterado pela Lei nº 14.161, De 2 de Junho de 2021para permitir
o uso do (Pronampe), de forma permanente, como política oficial de crédito, de modo a conferir
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às pequenas empresas, com vistas a
consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de
desenvolvimento da economia nacional.
65. Também deve ser mencionado o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda – BEM,
instituído pela Lei nº. 14.020 e pela Medida Provisória nº 1.045, cujo foco é a manutenção do
emprego e da renda. Referido Programa no ano de 2020, permitiu a preservação de mais de 10
milhões de empregos mediante a realização de mais de 20 milhões de acordos de redução
proporcional de jornada e de salário e de suspensão de contrato de trabalho, com o recebimento do
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
66. Mais uma vez, equivoca-se o autor quanto às adoções de medidas pelo Governo Federal. Todos
os esforços foram envidados para minorar os impactos da pandemia.
(...)
====================================================================
153. As informações e argumentação apresentadas pela SAJ/SG/PR servem especialmente
para, mais uma vez, demonstrar que não há omissão ou insuficiência do Governo Federal no
desenvolver das Políticas Públicas em geral. Repita-se: a mera discordância ou insurgência do
arguente contra os planos e linhas de trabalho adotados pelo Governo Federal, no desenvolver das
medidas atividades administrativas, não autoriza, por si, a entender que estas configurem omissão ou
insuficiência da atuação, menos ainda irregularidades ou atos criminosos, como foi expressamente
sustentado na exordial.
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III.N – FISCALIZAÇÃO DOS RECUSOS LIBERADOS PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS NA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA (SIC)
154. Mais um pedido de difícil compreensão. Bem, da mesma forma que o pedido acima, este pleito
específico sequer merece ser conhecido, quanto mais apreciado, por carência absoluta de teor. Pela
pesquisa de palavras do documento da petição inicial, a palavra “CPI” só aparece no item 9 dos
pedidos de mérito e as palavras “comissão” ou “parlamentar” não aparecem. Ora, em não havendo
quaisquer elementos na exordial sobre esse pedido, não há que se tê-lo como um pedido possível de
ser delimitado, interpretado, apreciado ou respondido. Assim, quanto a este pedido, a petição inicial
deve ser considerada inepta e, assim, ser indeferida.
155. Por certo, não será o caso de se dar provimento a um pedido cujo atendimento deverá ser
direcionado ao Poder Legislativo, para que este providencie, no âmbito da CPI da Pandemia, a
estrutura de todo um aparato de estrutura e de pessoal que esteja apto a realizar a fiscalização de
recursos librados para Micro e Pequenas Empresas, isso, inclusive, tendo que ser resolvido em
relação ao fato de que a Comissão deve possuir prazo razoável para sua duração.
IV – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR (ART. 5º, §§ 1º E 3º, DA
LEI Nº 9.882, DE 1999)
156. Os pedidos liminares apresentados pelo Conselho são: (1) revogação da Medida Provisória nº
870, de 2019, que extinguiu na prática o CONSEA; (2) quanto ao Programa Bolsa Família: inclusão
automática das pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema a partir da comprovação da
elegibilidade pelo critério renda e reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade do
programa como dos valores dos benefícios transferidos às famílias; e (3) quanto ao PNAE: garantir
o repasse do recurso financeiro suplementar destinado à aquisição de alimentos aos estados,
municípios e Distrito Federal e estipule reajuste anual, promoção junto aos governos estaduais,
municipais e do Distrito Federal ações que garantam, mesmo durante a suspensão das aulas
presenciais em decorrência da pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino tenham acesso
a uma alimentação adequada até o regular retorno às aulas presenciais nas escolas, reajuste no valor
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e controle na aplicação pelos estados,
municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da Lei nº 11.947, de
2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser utilizado na
compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural
ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas; e (4) quanto ao PAA, que seja assegurado
imediatamente um investimento de R$ 1 bilhão e que esse recurso seja anualmente atualizado pelo
IPCA.
157. Segundo o arguente, “a relevância da fundamentação e o fumus boni iuris estão comprovados
pela demonstração de que políticas públicas de enfraquecimento da distribuição de renda e omissões
que vêm sendo levadas a cabo pelo governo federal, notadamente os graves problemas atuais na
implementação do Programa Bolsa Família, a redução radical de gastos como o Programa
Cisternas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), bem como a concessão de auxílio emergencial em valor insuficiente à alimentação
da família brasileira em meio à pandemia, explicitam a violação ao direito fundamental à
alimentação adequada e suficiente, pressuposto para a dignidade da pessoa humana” e “são graves
e iminentes os riscos relacionados à demora do provimento final (periculum in mora), (...) menos da
metade dos domicílios brasileiros (44,8%) tinha seus/suas moradores/as em Segurança Alimentar
(...), 55,2% que se encontravam em Insegurança Alimentar; 9% conviviam com a fome, ou seja,
estavam em situação de IA grave, sendo pior essa condição nos domicílios de área rural (12%).”
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158. A análise conjunta da natureza das alegações de fato apresentadas e o teor dos respectivos
múltiplos pedidos liminares revela que os requisitos para concessão desta tutelar especial, quais
sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não estão presentes.
159. Conforme demonstrado pelas diversas informações de fato e direito apresentadas (citadas e
anexas a esta peça), os órgãos e entidades federais têm atuado adequadamente e de acordo com a
legislação e regulamentação vigentes, mesmo diante das graves limitações orçamentáriofinanceiras existentes (impostas pela realidade fática econômica pela qual passam os países), o que
afasta as alegações gerais feitas pelo CFOAB de que a Administração Pública tem cometido práticas
criminosas e que seria a responsável pela grave crise.
160. Não havendo, dentre os pedidos liminares, qualquer demonstração de descumprimento de leis
e de regulamentos, não há como sustentar haver “bom direito” para levar ao deferimento de medidas
que visem à alteração e/ou substituição do exercício da função administrativa pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo – determinando-lhes a execução de atos administrativos conforme
pugnado pelo Conselho. Evidenciar, meramente, a não concordância com a legislação e
regulamentos postos ou com a atuação da Administração Pública não é demonstrar que esta
estaria agindo em descumprimento ao ordenamento jurídico vigente, e não se caracterizando
isso, não há como vislumbrar, na espécie, o fumus boni iuris.
161. Quanto ao perigo de demora, é importante ressaltar que a ação é apresentada para análise de um
suposto macrocenário amplo e conjuntural (construído pelo próprio arguente), o qual demandaria,
em tese, diante de sua complexidade, para seu estudo e enfrentamento, a adoção de planejamentos
diversos, medidas de execução e acompanhamento dos resultados. Ocorre que, no cenário real (não
o cenário esquadrinhado pelo Conselho, de destruição de políticas públicas e práticas criminosas),
a atuação governamental vem sendo prontamente efetuada pelos órgãos e entidades federais –
conforme informações prestadas.
162. Sendo assim, não se faz possível acolher a possibilidade de que a adoção de um amplo e
impactante espectro de medidas administrativas deva ocorrer de modo açodado e abrupto, como
pleiteado pelo Conselho – por decisões liminares. Ao contrário, eventuais atuações administrativas
realizadas de forma não pensada, desprogramada e descoordenada, estas sim, têm o condão de
trazer prejuízos para o cenário da segurança alimentar no País. Algumas simples perguntas
(cujas respostas não vieram na petição inicial) podem ilustrar isso: Como se definiu que deve ser
distribuído R$ 1 bilhão no PAA? Foram aquilatadas as consequências deste eventual remanejamento
de recursos dos demais Programas para o PAA (sim, não se pode imaginar que tais recursos
simplesmente “apareceriam”)? As consequências institucionais, organizacionais e administrativas da
revogação (sic) da Medida Provisória nº 870, de 2019 (sic – ato legislativo já não mais vigente) foram
sopesadas? Qual o impacto financeiro e administrativo da inclusão automática de pessoas – com
desconsideração das regras atuais vigentes - no Programa Bolsa Família proposta pelo Conselho? O
que significa, e como atender, um pedido de que o Governo Federal imponha e obrigue certas
atuações próprias dos estados, do DF e dos municípios, em relação à gestão do PNAE? Os demais
entes da Federação não deveriam, então, compor a legitimação desta ADPF? Enfim, o arguente
pretende substituir a Administração Pública no exercício de suas competências e atribuições,
mas, claro, sem ter atuado adequadamente no planejamento de suas propostas e sem assumir
as consequências das medidas propostas.
163. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior [1]: “O periculum in mora deve ser
evitado para o autor, mas não à custa de transportá-lo para o réu (periculum in mora
inversum). Em outros termos: o autor tem o direito a obter o afastamento do perigo que
ameaça o seu direito. Não tem, todavia, a faculdade de impor ao réu que suporte dito perigo”.
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====================================================================
[1] Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela, estudo dirigido por TEREZA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, São Paulo: RT, 1997, p. 198.
====================================================================
164. Há mais: o perigo de demora absolutamente não pode ser demonstrado através de sofismas. Por
consequência, não seria possível o deferimento de medidas liminares com base em um cenário, cuja
complexidade, exige apreciação e estudo devidamente elaborados, para a devida demonstração – não
bastando as meras narrativas de autoria do Conselho.
165. O arguente cita como modelo/precedente para deferimento de medida liminar neste caso, a
ADPF nº 754/DF, Sr. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Porém, os casos não possuem a
mesma moldura fático-jurídica que permita fazer essa correlação. Naquele caso, estava-se diante
de situação pontual relacionada às questões de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19,
cujo cenário definido como de urgência encontrava-se limitado ao período de início e agravamento
da pandemia. Neste caso, como já referido, se está diante de um macrocenário amplo e conjuntural,
cujo estabelecimento e realidades de fato são existentes há anos. Portanto, o deferimento de medidas
liminares naquele caso não se presta como paradigma para este caso, ainda mais diante da
peculiaridade do teor dos pedidos liminares ora apresentados.
IV-A. APRECIAÇÃO PONTUAL DOS PEDIDOS LIMINARES
1 - Revogação da Medida Provisória nº 870, de 2019
166. Definitivamente não há como estabelecer plausibilidade de direito quando se busca a revogação
(sic) de um ato não mais vigente no ordenamento jurídico. Fica até difícil imaginar como se daria,
hipoteticamente, a implementação deste pleito, inclusive, envolvendo as competências e atribuições
do Poder Legislativo. Quanto ao perigo na demora, deve se ter como de todo afastada sua
caracterização, diante da evidência de que a alteração organizacional está estabelecida desde 2019.
167. A Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República
(SAJ/SG/PR) se manifestou detalhadamente sobre este ponto, em sua NOTA SAJ Nº
270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR (anexo integrante destas Informações), valendo destacar (grifos
acrescidos):
====================================================================
(...)
28. De pronto, tem-se que o pedido é a toda evidência impossível de ser cumprido. Não há como
revogar uma Medida Provisória convertida em Lei. Tal fato, por si só, já é suficiente para
ocasionara perda do objeto do pedido em tela. Nada obstante, cumpre tecer breves comentários
para que possa ser esclarecido o plexo normativo que atualmente está em vigor.
29. A Medida Provisória nº 870 foi editada no dia 01/01/2019 e inaugurou a nova organização
administrativa do atual Governo, eleito democraticamente. Como é de praxe, todo novo Chefe de
Governo ao iniciar seus trabalhos, determina como será a disposição, a organização e o
funcionamento da administração direta, o que não foi diferente no presente Governo, em especial,
tendo em vista o compromisso firmado em campanha no sentido de tornar a máquina pública mais
enxuta e funcional.
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30. Referida Medida Provisória, após regular trâmite no Poder Legislativo, foi convertida na Lei nº
13.844, de 2019.
====================================================================
168. A Estrutura Regimental do Ministério da Cidadania, o Decreto nº 10.357, de 20 de maio de
2020, em seus arts. 1º, 28, 39, 40, 41 e 42, regulamentando a lei, comprova de modo detalhado e
cabal as previsões de competências e atribuições da Pasta em relação aos temas de segurança
alimentar e nutricional, inclusive com a operação da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (Caisan), recentemente reestruturada pelo Decreto nº 10.713, de 07 de
junho de 2021, não sendo cabível, assim, entender pela necessidade, adequação, urgência ou
plausibilidade de direito que pudessem justificar o deferimento liminar do pedido de revogação da
MP nº 870, de 2019, e recriação/reinstituição de um colegiado (CONSEA).
2 - Inclusão automática, no Programa Bolsa Família, das pessoas em situação de pobreza e
pobreza extrema a partir da comprovação da elegibilidade pelo critério renda e reajuste do
valor da renda per capita que define a elegibilidade do programa como dos valores dos
benefícios transferidos às famílias
169. Preliminarmente, cumpre rememorar aqui (já acima citada) a edição da Medida Provisória nº
1.061, de 2021, que institui o Programa Auxílio Brasil, ficou programada e estabelecida a revogação
de dispositivos legais reitores do Programa Bolsa Família (PBF), situação jurídica que, por si só,
sustenta-se, já levaria à impossibilidade de atendimento deste pedido liminar. Ademais, em concreto,
eventual deferimento deste pedido liminar levaria, por hipótese e pela lógica, à suspensão ou
desconstituição dos atos administrativos em curso necessários à implementação e execução do
novo Programa. Situação esta, de certo, causadora de imediatos tumulto administrativo e prejuízo
social na condução do programa, além de prejuízo ao erário. Explica-se: a Administração Pública, a
partir de 09/08/2021, data de edição da MP, vem atuando no sentido da adoção em concreto da
renovada política pública e, de repente, por força de eventual provimento liminar, deve suspender
tudo que vem sendo executado.
170. Noutra ótica, mais específica, não pode haver fumus boni iuris para um pedido que visa a
desconsideração de legislação e regulamentação então devidamente editadas (fala-se das normas
substituídas e em vias de serem substituídas), cujas finalidades e cautelas são as de assegurar que as
atuações administrativas sejam envidadas para aqueles que realmente façam jus a elas, inclusive, de
forma a determinar limites e procedimentos que também têm a finalidade de orientar, limitar e
proteger a atuação dos gestores públicos. O afastamento de regramento vigente, seguro e
delimitado desta atuação estatual, a ser substituído por uma determinação judicial de “inclusão
automática” de beneficiários, de certo, não pode estar inserido no contexto de plausibilidade
jurídica.
171. Não há caracterização de periculum in mora simplesmente porque as regras (que se pretende
sejam afastadas, com estabelecimento - liminar - da dita “inclusão automática”) se aplicam a todos
que têm direito a serem beneficiários do PBF e dele precisam, de modo que, em tese, o procedimento
deve ser adequado, seguro e célere para todos os necessitados e titulares do direito, quando assim
devidamente identificados. Uma consulta simples ao sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal
(<https://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/paginas/default.aspx >), já permite ler
que “A população alvo do programa é constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema
pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 89,00 por
pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa.
As famílias pobres participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e
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crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.” Noutras diretas palavras: o critério renda já é utilizado
para a comprovação da elegibilidade.
3 – Pedidos que implicam aumentos dos gastos públicos: repasse do recurso financeiro
suplementar do PNAE destinado à aquisição de alimentos aos estados, municípios e Distrito
Federal, reajuste no valor do PNAE e reajuste anula dos valores do PNAE
172. Conforme já explanado nesta peça, as regras relacionadas à apuração, à distribuição e à gestão
dos recursos do PNAE estão definidas em legislação e regulamentos vigentes, decorrente dos
legítimos processos legislativos e administrativos que levaram a suas edições. O arguente apenas
demonstra discordância em relação aos valores praticados, não tendo logrado êxito algum em
demonstrar impropriedade destes normativos ou descumprimento destes, portanto, não tendo
explicitado a ocorrência da plausibilidade de direito, um dos requisitos para o deferimento da medida
liminar nesta ADPF.
173. Já quanto ao periculum in mora, em verdade, ele é de ser tido como reverso, já que no
improvável cenário de deferimento da medida liminar a União, inclua-se Poder Executivo e Poder
Judiciário, se veria obrigada a ou arcar com elevação dos gastos públicos, diante da já comentada
atual situação-limite de impossibilidade de impor novos financiamentos ao Estado Brasileiro, ou a
efetuar a reprogramação orçamentária e financeira necessária ao atendimento do comando judicial
de assunção de novos gastos, fazendo-se remanejamentos e/ou bloqueios em outras áreas tidas
também como essenciais, diante da impossibilidade de violação às regras de diretrizes
orçamentárias, especialmente aquelas relacionadas às metas de déficit primário.
4 - Promover, junto aos entes da Federação, ações que garantam, mesmo durante a suspensão
das aulas presenciais em decorrência da pandemia, que os estudantes da rede pública de ensino
tenham acesso a uma alimentação adequada até o regular retorno às aulas presenciais nas
escolas
174. Considerando não se tratar de competência ou atribuição do Governo Federal intervir na
administração escolar a cargo dos entes da Federação (nas respectivas redes públicas de ensino),
promovendo a garantia expressada pelo CFOAB neste pedido liminar, não se verifica aqui o fumus
boni iuris.
5 - Controle na aplicação dos recursos do FNDE pelos entes da Federação, sobretudo no que
diz respeito ao cumprimento da Lei nº 11.947, de 2009, que determina que no mínimo 30% do
valor repassado, no PNAE, seja utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizandose os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas
175. As competências e atribuições de cumprimento das regras de aplicação dos recursos do FNDE
pelos entes da Federação, diga-se, são dos entes da Federação. Assim, não há como conferir/atestar
fumus boni iuris a pedido cautelar que visa à criação de regras regulamentares, para além das
existentes, para definir um novo tipo de controle, a ser exercido pelo Governo Federal perante os
entes da Federação, em suas competências e atribuições de gestão e execução dos recursos recebidos
(que, inclusive, se incorporam aos respectivos orçamentos).
176. Com efeito, o arguente não apresenta elementos de fato que justifiquem a necessidade urgente
de criação desta nova forma de controle, ou seja, não há qualquer demonstrativo na exordial de
periculum in mora caso este controle do Governo Federal sobre os entes da Federação não seja
criado. Neste sentido, inclusive, incumbiria ao CFOAB comprovar porque os controles feitos pelas
Cortes de Contas e órgãos de controle interno estariam sendo insuficientes, bem assim, comprovar
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porque os acompanhamentos feitos pelo FNDE, por Secretarias Estaduais e Municipais e por
Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, do mesmo modo, estariam sendo insuficientes.
6 - Investimento imediato de R$ 1 bilhão no PAA e que esse recurso seja anualmente atualizado
pelo IPCA
177. O art. 41, I, “b”, da Medida Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021, revogou, a partir da
data da publicação, o art. 33 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, o qual, por sua vez, deu
nova redação ao art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e instituía o Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA). Assim, esse Programa já não está mais vigente hoje, tendo sido sucedido
pelo Programa Alimenta Brasil. Esta situação jurídica que, por si só, sustenta-se, já levaria à
impossibilidade de atendimento deste pedido liminar. Ademais, em concreto, eventual deferimento
deste pedido liminar levaria, por hipótese e pela lógica, à suspensão ou desconstituição dos atos
administrativos em curso necessários à execução do novo Programa (e à desconstituição de
toda uma série de atos relacionados a sua instituição). Situação esta, de certo, causadora de
imediatos tumulto administrativo e prejuízo social na condução do programa, além de prejuízo ao
erário. Explica-se: a Administração Pública, a partir de 09/08/2021, data de edição da MP, já vem
executando uma renovada política pública e, de repente, por força de eventual provimento liminar,
deveria suspender tudo que vem sendo executado.
178. Da mesma forma como sustentado em relação ao PNAE, as regras relacionadas à distribuição e
à gestão dos recursos do PAA estão definidas em legislação e regulamentos vigentes, decorrente dos
legítimos processos legislativos e administrativos que levaram a suas edições. O arguente apenas
demonstra discordância em relação aos valores praticados, não tendo logrado êxito algum em
demonstrar impropriedade destes normativos ou descumprimento destes, portanto, não tendo
explicitado a ocorrência da plausibilidade de direito, um dos requisitos para o deferimento da medida
liminar nesta ADPF.
179. Já quanto ao periculum in mora, em verdade, ele é de ser tido como reverso, já que no
improvável cenário de deferimento da medida liminar a União, inclua-se Poder Executivo e Poder
Judiciário, se veria obrigada a ou arcar com elevação dos gastos públicos, diante da já comentada
atual situação-limite de impossibilidade de impor novos financiamentos ao Estado Brasileiro, ou a
efetuar a reprogramação orçamentária e financeira necessária ao atendimento do comando judicial
de assunção de novos gastos, fazendo-se remanejamentos e/ou bloqueios em outras áreas tidas
também como essenciais, diante da impossibilidade de violação às regras de diretrizes
orçamentárias, especialmente aquelas relacionadas às metas de déficit primário.
VI – CONCLUSÃO
180. Importante registrar que as considerações apresentadas e a defesa técnica produzida nesta
peça e seus anexos, por certo, não possuem qualquer intenção de tornar menor o tema da
Segurança Alimentar.
181. A análise desta ação, diante da forma como elaborada/apresentada, se mostra
especialmente relevante para a conservação da higidez do sistema de processamento e
julgamento das ADPF. Seu eventual seguimento, sustenta-se, representará uma mudança de
paradigma nesta temática constitucional perante a Corte Maior, pois a partir de então (se a
ação for acolhida para seguimento), discussões, conflitos e postulações relacionados a assuntos
concretos e de natureza não constitucional, da esfera rotineira da competência e da atribuição
da Administração Pública, e mesmo do Poder Legislativo, poderão passar a ser colhidos,
escolhidos e agrupados sob a ótica de um conceito amplo a ser eleito (nesta espécie, a Segurança
Alimentar), para fins de legitimar o acionamento do processo objetivo de constitucionalidade,
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acompanhando-se de uma lista genérica de dispositivos constitucionais supostamente violados,
não detalhadamente relacionados às alegações e, assim, acionando-se direta e originariamente
o Egrégio Supremo Tribunal Federal e afastando-se indevidamente as instâncias
originariamente competentes e as outras vias judiciais naturais plenamente aptas a conduzir
tais debates, bem como, a exemplo do caso, promovendo a substituição e/ou afastamento das
Instituições atuantes nos respectivos órgãos de fiscalização e controles interno e externo dos
atos da Administração Pública, notadamente o Tribunal de Contas da União. Nesta ação, com
tais contornos e pedidos, o Poder Judiciário passaria a ser, além de juiz, legislador, fiscalizador,
controlador, planejador e executor da ação estatal.
182. Diante dos argumentos expostos, conclui-se que a ADPF não merecer ser conhecida, de acordo
com as alegações preliminares apresentadas, ou, em caso de seu conhecimento, não sendo cabível o
deferimento dos pedidos liminares, por fim, no mérito, não devendo haver provimento dos pedidos
cautelares e de mérito, conforme assim se detalha os pedidos (que sejam):
1 – reconhecida a perda de objeto (parcial), em relação aos pedidos relacionados ao Programa Bolsa
Família (PBF) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em razão da edição da Medida
Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021, com indeferimentos destes;
2 – reconhecida a perda de objeto (parcial), em relação ao pedido de revogação da Medida Provisória
nº 870, de 2019 – ato normativo não mais existente no ordenamento jurídico, com indeferimento
deste;
3 – reconhecida a inépcia da petição inicial e o indeferimento da ação, em face da ausência de cotejo
individualizado entre as normas/atos impugnados e os dispositivos constitucionais (arts. 3º, incisos,
e 4º, da Lei nº 9.882, de 1999);
4 – reconhecida a inépcia dos pedidos específicos de (1) acesso da população ao gás de cozinha por
meio de uma adequada política de preços, de (2) garantia da publicidade de dados e resultados da
pesquisa do Censo, de (3) fortalecimento de linhas de crédito para micro e pequenas empresas e de
(4) fiscalização de recursos liberados para micro e pequenas empresas na Comissão Parlamentar de
Inquérito da Pandemia, e indeferimento destes (arts. 319, III , 321, § 2º, e 330, I e § 1º, I e III, do
CPC);
5 – reconhecida a situação de inadequação da via eleita, em razão de nesta ADPF se tratar de situações
de meras ofensas reflexas à Constituições, conforme explanações pontuais e detalhadas;
6 – reconhecida a situação de inadequação da via eleita, pelo não preenchimento do requisito da
subsidiariedade;
7 – reconhecida a impossibilidade de conhecimento da ADPF, em razão da aplicação do Princípio
da Separação dos Poderes, conforme julgados antecedentes na ADPF nº 671/DF e na ADPF nº
676/DF;
8 – reconhecida a litispendência (arts. 337, § 1º, e 485, V, do CPC), em relação ao pedido de abertura
de crédito adicional no OGU-2021, considerando a tramitação da Ação Civil Originária nº 3.508/DF;
9 – reconhecida a impossibilidade de discutir nesta ADPF os vetos presidenciais à Lei nº 14.048, de
24 de agosto de 2020;
10 – não deferidos os pedidos de mérito relacionados ao Programa Bolsa Família, de inclusão
automática das pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema a partir da comprovação da
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elegibilidade pelo critério renda, de reajuste do valor da renda per capita que define a elegibilidade
do programa e de reajuste dos valores dos benefícios transferidos às famílias, caso ultrapassada a
perda de objeto apontada;
11 – não deferido o pedido de mérito de retomada e a ampliação do Auxílio Emergencial no valor de
R$ 600,00;
12 – não deferido o pedido de mérito de aumento da dotação orçamentária do Programa Cisternas;
13 – não deferido o pedido de mérito de repasse de recursos financeiros suplementares no âmbito do
PNAE;
14 – não deferido o pedido de mérito de controle/fiscalização pelo Governo Federal na aplicação de
recursos do PNAE (para atuações e medidas além do que já previsto atualmente na legislação e
regulamentação do Programa), não se desconsiderando, assim, as atuações nesta seara já exercidas,
como por exemplo, as do Tribunal de Contas da União e pelos próprios entes da Federação;
15 – não seja deferido o pedido de mérito de aplicação emergencial de R$ 1 bilhão de reais no
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Programa cuja legislação já está revogada;
16 – não seja deferido o pedido de mérito de revogação do teto de gastos;
17 – não seja deferido o pedido de mérito genérico de recomposição dos orçamento par as políticas
públicas de segurança alimentar e nutricional;
18 – não seja deferido o pedido de mérito de reabertura de armazéns de abastecimento e
desconsideração do Plano de Reestruturação da Rede de Armazéns da CONAB (para fins de
recomposição de estoques públicos);
19 – não seja deferido o pedido de mérito genérico de atuações, além das já exercidas, de controle
de preços no âmbito da Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM;
20 – não seja deferido o pedido de mérito (não passível de claro e seguro entendimento) de que o
Governo Federal providencie o acesso da população ao gás de cozinha;
21 – seja desconsiderada a alegação de corte (inexistente) de 96% no orçamento do Censo e não seja
deferido, por consequência lógica, o pedido de mérito de crédito adicional neste orçamento;
22 – não seja deferido o pedido de mérito de garantia de publicidade dos dados e resultados da
pesquisa, não tendo havido qualquer apresentação de elementos de fato ou de direito de que o
Governo Federal poderia, futuramente, não agir assim;
23 – não seja deferido o pedido de mérito recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (CONSEA);
24 – não seja deferido o pedido de mérito genérico de retorno/revigoramento dos Conselhos de
participação social extintos;
25 – não seja deferido o pedido de mérito genérico de fortalecimento de linhas de crédito para micro
e pequenas empresas;
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26 – não seja deferido o pedido de mérito (não passível de claro e seguro entendimento) de
fiscalização dos recursos liberados para micro e pequenas empresas na Comissão Parlamentar de
Inquérito da Pandemia; e
27 – não sejam deferidos os pedidos liminares, de acordo com a argumentação geral apresentada e
também com a argumentação específica apresentada para cada pedido liminar.
183. São esses os elementos, considerações e pleitos que, a título de peça de Informações, apresentase para submissão e apreciação superiores, bem como eventual apresentação ao Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
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