EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIAS TOFFOLI

DO

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº
885/DF
Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil CFOAB
Interessado: Presidência da República
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL,
associação civil de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
33.685.686/0001-50, sediada no Setor de Embaixadas Sul, Quadra 801,
Conjunto “B”, em Brasília-DF, CEP: 70.200-014, neste ato representada
por seu Secretário Geral, Joel Portella Amado, brasileiro, sacerdote,
portador da Identidade Detran/RJ nº 03.078.102-5, emitida em 20/09/2013,
regularmente inscrito no CPF sob o nº 332.403.027-72, residente e
domiciliado no mesmo endereço da CNBB, por intermédio de seus
advogados e advogadas regularmente constituídos (as), que recebem
intimações na cidade de Brasília/DF, no SHIS QI 26, Conjunto 02, Casa
02, Lago Sul, e-mail: controladoria@cezarbritto.adv.br, vem, com o devido
acato e respeito, perante Vossa Excelência, requerer o seu ingresso na
presente ação na condição de
AMICUS CURIAE

manifestando-se com esteio nos fundamentos de ordem jurídico-político
doravante expostos.
"O papa está nos dando uma chance de sermos protagonistas aqui fora, de falarmos
sobre isso e quebrar o preconceito e o racismo", Francisco Chagas, da etnia purinã,
ao falar, durante o Sínodo para a Amazônia da Igreja Católica, sobre as invasões às
terras habitadas por seu povo.

I.

DO CABIMENTO DO AMICUS CURIAE
O ordenamento jurídico pátrio admite que um terceiro, não

integrante da relação processual, intervenha em determinado processo de
modo a auxiliar o julgador, notadamente quando a matéria discutida
repercutir

sobre

esfera

de

direitos

e

garantias

fundamentais

e

constitucionais de todos os brasileiros, especialmente das comunidades
mais vulneráveis socialmente. A este fenômeno cunhou-se a terminologia
em latim de "amicus curiae", ou amigo da corte.
O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015),
que entrou em vigor em março de 2016, atento à relevância da pluralização
do debate e do efetivo auxílio que órgãos especializados, entidades
representativas e associações civis, podem prestar à Suprema Corte,
também prevê, nos arts. 138 e 1.035, de modo expresso o instituto do
amicus curiae. Vejamos:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a
repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de
quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou
entidade especializada, com representatividade adequada, no
prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de
competência nem autoriza a interposição de recursos,
ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese
do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou
admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o
incidente de resolução de demandas repetitivas. (G.n.)
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão
irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a
questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral,
nos termos deste artigo.
(...)
§ 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão
geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador
habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal1. (G.n.)

Pela previsão legal, qualquer interessado pode participar do
debate jurídico, reforçando a ideia de que as decisões proferidas pelo Poder
Judiciário, por reverberar por todos os espaços da sociedade, possuirão a
devida transparência e participação dos atores sociais.
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Art. 323
§ 3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a requerimento,
em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a
questão da repercussão geral.

Além do que, a convocação de sujeitos de notório saber
acerca da questão debatida possibilita ao magistrado, deparando-se com
assunto de grande especificidade, o desfecho apropriado da controvérsia.
Por isso, a figura do amicus curiae é de suma importância
para o direito brasileiro, pois permite ao Tribunal julgador o pleno
conhecimento das informações da matéria de direito aventada, bem como
os reflexos, diretos e indiretos, de eventual decisão sobre questão
constitucional com relevância social, política, econômica e jurídica e que,
por isso, transcendem os interesses subjetivos da causa.
Presente, portanto, a figura do amicus curiae (amigo da
corte), um terceiro que mesmo não figurando como polo da referida ação,
vê-se interessado no julgamento, uma vez que o seu deslinde uniformizará
a interpretação constitucional de uma questão que refletirá na esfera dos
direitos humanos mais básicos, garantidos nacional e internacionalmente,
tais como o da dignidade da pessoa humana.
Assim leciona Nelson Nery e Rosa Nery:
Amicus curiae. O relator, por decisão irrecorrível, pode admitir a
manifestação de pessoa física, professor de direito, associação
civil, cientista, órgão ou entidade, desde que tenha
respeitabilidade,
reconhecimento
científico
ou
representatividade para opinar sobre a matéria objeto da ação
direta. Trata-se da figura do amicus curiae, originário do direito
anglo-saxão.

É também neste sentido que se manifestou o saudoso
Ministro Teori Zavaski acerca da conceituação e do papel do “colaborador

do tribunal”2, enquanto contribuinte para a melhor e mais justa composição
da lide em tela.
O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa
deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula
processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua
participação no processo ocorre e se justifica, não como
defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado
a agregar subsídios que possam contribuir para a
qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. (ADI
3.460-ED, rel. min. Teori Zavascki, julgamento em 12-2-2015,
Plenário, DJE de 12-3-2015.) G.n.

“Consoante disposto no art. 7°, §2°, da Lei 9868/99, nesse
ponto em recomendável leitura integrativa com ao art. 138, caput, do CPC,
duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. De um lado, tem-se
a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da
demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a
representatividade adequada do amicus curiae” (ADPF 635, rel. Min.
Edson Fachin, decisão monocrática, j. 23-6-2020, DJE de 25-6-2020).
“O artigo 7°, §2°, da Lei 9.868/1999 autoriza a dmissão da
manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade
adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que
versem matérias de grande relevância. A despeito de sua tradicional
qualificação
2

como

processo

objetivo,

o

controle

abstrato

de

Amicus curiae. Controle normativo abstrato. Intervenção desse ¿colaborador do tribunal¿
justificada pela necessidade de pluralizar o debate constitucional e de afastar, com tal abertura
procedimental, sempre em respeito ao postulado democrático, um indesejável ¿déficit¿ de
legitimidade das decisões do STF no exercício da jurisdição constitucional. (ADI 5.022-MC,
rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 16-10-2013, DJE de 23-102013.). G.n.

constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas
normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a
norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos
atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica. Com
efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na
pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema
Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos
argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de
entidades representativas se legitima sempre que restar devidamente
demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da
entidade e o objeto da ação direta” (ADI 6.298, rel. Min. Luiz Fux, decisão
monocrática, j. 3-2-2020, DJE de 7-2-2020).
Ou seja, a jurisprudência consolidada neste Supremo
Tribunal Federal tem condicionado o deferimento da intervenção do
"amigo

da

corte"

ao

atendimento

dos

seguintes

requisitos:

representatividade adequada, relevância da matéria e pertinência temática.
Assim sendo, atendidas tais exigências, o vasto acervo
jurisprudencial desta E. Corte é no sentido de admitir a intervenção de
terceiros na condição de amicus curiae, como “fator de pluralização e de
legitimação do debate constitucional”, de modo que a Corte Constitucional
“venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários
à resolução da controvérsia” (ADI-MC 2321/DF).

Logo, conforme será demonstrado abaixo, a entidade
postulante cumpre todos os requisitos, razão pela qual pugna pelo seu
ingresso na presente ação de controle concentrado de constitucionalidade,
de modo a trazer, com maior riqueza possível, elementos essenciais para
uma análise mais lúcida da demanda.
A figura do amicus curiae revela-se como instrumento de
abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade
de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que órgãos e
entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance
das normas constitucionais. (STF, RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson
Fachin, decisão de 15 de abril de 2016).
“Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e
os órgãos e entidades que se apresentam como „amigos da Corte‟ tem um
potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses,
aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo
Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal,
possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto
de vista do Estado Democrático de Direito”. (STF, RE 796.939/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, decisão de 15 de abril de 2016).
Não é por outro motivo que a jurisprudência do Egrégio
Supremo Tribunal Federal é, também, pacífica quanto à figura dos “amici
curiae”, vendo neles uma real possibilidade de ampliação do debate acerca
de matérias constitucionais e da garantia de que esta Corte Constitucional

poderá ser munida de elementos informativos suficientes à solução da
controvérsia:
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO
APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA
INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE,
CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA
PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A
RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça
que, embora possa deter algum interesse no desfecho da
demanda, não se vincula processualmente ao resultado do
seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e
se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas
como agente habilitado a agregar subsídios que possam
contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo
Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá,
portanto, em benefício da jurisdição, não configurando,
consequentemente, um direito subjetivo processual do
interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações
diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal
possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes,
natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo
juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de
amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem
acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao
requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a
jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao
preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI
3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)
– G.n.
“E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL - ADMISSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE
(Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º) - JURISPRUDÊNCIA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA ADPF QUANDO
CONFIGURADA LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL
PROVOCADA POR INTERPRETAÇÃO JUDICIAL (ADPF
33/PA e ADPF 144/DF, v.g.) - ADPF COMO INSTRUMENTO
VIABILIZADOR DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À

CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL
RELEVANTE MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE
MÚLTIPLAS
EXPRESSÕES
SEMIOLÓGICAS
PROPICIADAS PELO CARÁTER POLISSÊMICO DO ATO
ESTATAL IMPUGNADO (CP, art. 287) - MAGISTÉRIO DA
DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - ADPF CONHECIDA. “AMICUS CURIAE” INTERVENÇÃO PROCESSUAL EM SEDE DE ADPF ADMISSIBILIDADE - PLURALIZAÇÃO DO DEBATE
CONSTITUCIONAL E A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE
DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
NO
EXERCÍCIO
DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL - DOUTRINA PRECEDENTES - PRETENDIDA AMPLIAÇÃO, POR
INICIATIVA DESSE COLABORADOR PROCESSUAL, DO
OBJETO DA DEMANDA PARA, NESTA, MEDIANTE
ADITAMENTO, INTRODUZIR O TEMA DO USO RITUAL
DE PLANTAS ALUCINÓGENAS E DE DROGAS ILÍCITAS
EM CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS, A SER ANALISADO
SOB A ÉGIDE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
LIBERDADE RELIGIOSA - MATÉRIA JÁ VEICULADA NA
CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS, DE 1971 (Artigo 32, n. 4),
DISCIPLINADA NA RESOLUÇÃO CONAD Nº 1/2010 E
PREVISTA NA VIGENTE LEI DE DROGAS (Lei nº
11.343/2006, art. 2º, “caput”, “in fine”) - IMPOSSIBILIDADE,
NO ENTANTO, DESSE ADITAMENTO OBJETIVO
PROPOSTO PELO “AMICUS CURIAE” - DISCUSSÃO
SOBRE A (DESEJÁVEL) AMPLIAÇÃO DOS PODERES
PROCESSUAIS DO “AMICUS CURIAE” - NECESSIDADE
DE
VALORIZARSE,
SOB
PERSPECTIVA
EMINENTEMENTE PLURALÍSTICA, O SENTIDO
DEMOCRÁTICO
E
LEGITIMADOR
DA
PARTICIPAÇÃO FORMAL DO “AMICUS CURIAE”
NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA
ABSTRATA. (...)” (ADPF 187, rel. min. Celso de Mello,
Plenário, DJe de 28.05.2014). G.n.
A finalidade da participação das entidades e associações da
sociedade civil na qualidade de amicus curiae nas ADIns e
ADPFs é justamente democratizar o mecanismo de controle

normativo abstrato de constitucionalidade e pluralizar o
debate3. G.n.
O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra
inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do "amicus
curiae", permitindo, em consequência, que terceiros, desde
que investidos de representatividade adequada, sejam
admitidos na relação processual, para efeito de manifestação
sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia
constitucional. A intervenção do "amicus curiae", para
legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e
útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar
meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio
constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos
teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em
causa, viabilizadora da intervenção do "amicus curiae" no
processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo
essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo,
desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor
de todos os elementos informativos possíveis e necessários à
resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal
abertura procedimental, superar a grave questão pertinente
à legitimidade democrática das decisões emanadas desta
Suprema Corte, quando no desempenho de seu
extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle
concentrado de constitucionalidade4. (G.n.)

Alicerçada, então, no interesse público e coletivo que
permeiam esta matéria, pleiteia a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil a sua admissão como amicus curiae na ADPF n° 885/DF, para que
possa fornecer as informações e razões necessárias a fim de demonstrar a
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERVENÇÃO
PROCESSUAL DO AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.868/99 (ART. 7º, § 2º).
SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ADMISSÃO DO AMICUS CURIAE NO
SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.
PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO.
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ADI 2321 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello.

plausibilidade, verossimilhança ou a probabilidade jurídica de aceitação das
alegações da requerente.
I.1

LEGITIMIDADE

E

DA

REPRESENTATIVIDADE

DA

POSTULANTE
A CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO
BRASIL, constituída em 1952, é uma entidade associativa de direito civil,
sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Brasília/DF, de caráter
eminentemente pastoral e social.
Assim, faz-se imperioso ressaltar o exposto tanto no art. 1º,
quanto nos arts. 2º, 3º e 4º, todos dispositivos do Estatuto Civil da referida
Conferência. Por estes mandamentos estatutários, demonstra-se a notável
representatividade da postulante, em concordância com o exigido pelas
Leis 9.882/99 e 9.868/99, bem como pelo Código de Processo Civil.
Vejamos:
Art. 1º - A CONFERÊNCIA NACIOANL DOS BISPOS DO
BRASIL, neste Estatuto denominada também pela sigla CNBB,
ou simplesmente por Conferência, é uma associação civil, de
direito privado, constituída em 1952, que tem por finalidades e
objetivos:
a) exercer o magistério doutrinal e a atividade legislativa para
a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, segundo as
normas do direito eclesiástico;
b) representar o Episcopado brasileiro junto a outras
instâncias, inclusive às autoridades públicas;
c) coordenar e subsidiar a ação pastoral orgânica do
Episcopado brasileiro, em todo o território nacional,
alcançando as atividades de natureza religiosa, educacional

e cultural, de beneficência, de filantropia e de assistência
social; e
d) editar, publicar, divulgar, vender e distribuir documentos e
subsídios da CNBB e da Igreja, úteis ao cumprimento de sua
missão evangelizadora, sob a forma de livros, brochuras,
folhetos, jornais, revistas, Cd-rom e outros meios gráficos
ou digitais incorporados pela tecnologia, nos termos das
alíneas anteriores.
Parágrafo único: A CNBB inspira esta sua ação pastoral na
Bíblia Sagrada, nos documentos do Magistério Universal da
Igreja e na linha de ação traçada pelo Episcopado.
Art. 2º A CNBB relaciona-se com os diversos segmentos da
realidade cultural, econômica, social e política do Brasil,
buscando uma colaboração construtiva, para a promoção
integral do povo e o bem maior do País e, quando solicitada,
ajudando nisto aos Bispos das dioceses e circunscrições
eclesiásticas a estas equivalentes.
Art. 3º A CNBB trata com as autoridades públicas as questões
que interessam ao bem comum e à missão da Igreja.
Art. 4º A CNBB tem seu Estatuto Canônico e Regimento
aprovados pela Assembleia Geral, os quais são tidos como
parte integrante e complementar deste Estatuto Civil.
Parágrafo único: aplicam-se também à CNBB os dispositivos do
Código de Direito Canônico e demais norma da igreja Católica.

Desse modo, o objetivo em participar da ação enquanto
amicus curiae é o de trazer elementos informativos e razões constitucionais
e de leis federais para o Supremo Tribunal Federal, já que não figura como
ingressante originária, sendo, todavia, destinatária indireta da decisão final
a ser proferida.
Isto é, a fim de tornar o controle concentrao de
constitucionalidade mais democrático e conferir maior legitimidade às

decisões desta Corte é que se faz necessária a habilitação como amicus
curiae, zelando pelos direitos e interesses para a promoção integral da
população brasileira e o bem maior do País, que será diretamente
influenciado pelo que for decidido nos presentes autos.
Torna-se apreciável, portanto, segundo os comandos
expostos no Estatuto da requerente, e nas finalidades nele apresentadas, a
adequada representação da entidade que busca sua participação na
qualidade de amicus curiae.
Com todo o cuidado que a matéria merece e com o
propósito de estabelecer a (in)constitucionalidade de modo mais
democrático, bem como conferir legitimidade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, é que se vislumbra a necessidade de a CNBB ser
admitida na ação como amicus curiae, resguardando seus direitos
legítimos.
Assim,

resta

comprovada

a

legitimidade

e

representatividade da postulante5, bem como seu interesse processual na
causa para ser admitida como amicus curiae.
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Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 724.347- ED (rel. min. Roberto
Barroso, DJe de 08.06.2015), RE 590.415 (rel. min. Roberto Barroso, DJe de 24.03.2015), RE
631.053 (rel. min. Celso de Mello, DJe de 16.12.2014), RE 608.482 (rel. min. Teori Zavascki,
DJe de 08.09.2014), ADI 4874 (rel. min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013), RE 566.349 (rel. min.
Cármen Lúcia, DJe de 06.06.2013) e ADI 4264 (rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de
31.08.2011).

I.2 – DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DA RELEVÂNCIA DA
MATÉRIA
A jurisdição constitucional efetiva, em um país de
Constituição rígida, é de grande valia, uma vez que analisa violação a
núcleo essencial do ordenamento jurídico do Estado e, como corolário,
expurga elementos materiais nocivos que, eventualmente, possam tornar
enferma a identidade e a continuidade da Carta Maior e de todo sistema
constitucional.
E é exatamente o que está em debate nesta ADPF, com
pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil em face das ações e omissões levadas a cabo pelo
Poder Público Federal na gestão da fome no Brasil.
Tal comportamento estaria a violar os arts. 1°, inc. III, 3°,
incs. I a IV, 5°, caput, 6°, caput, 196, 170, caput e inc. VII, e 193, caput, da
Constituição Federal. In verbis:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho,
e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

O autor relata a tendencia do avanço da fome e da
insegurança alimentar no país, o que atribui a um desmonte das políticas
públicas de combate à fome e distribuição de renda no Brasil.
Exemplifica tal cenário com a redução de recursos e o
retrocesso observados em políticas públicas como o Programa do Bolsa
Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de
Aquisição de Alimentos e o Programa Cisternas.

Ainda realça a insuficiência do Auxilio Emergencial, o veto
presidencial a trechos da lei que dispõe sobre medidas emergenciais de
amparo aos agricultores e agricultoras familiares do Brasil para mitigar os
impactos socioeconômicos da Covid-19 e o fim da política de
abastecimento e controle dos preços dos alimentos.
Por fim, relata a temerária extinção do Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio da Medida Provisória n°
807/2019, o que teria fragilizado os mecanismos de garantia do direito à
alimentação adequada em todas as esferas de governo.
O E. Min. Relator, em despacho publicado 01/10/2021,
diante da “relevância da questão debatida na presente arguição”,
adotou a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei n°
9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.
A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da
República ainda não juntaram suas manifestações nos autos.
É cediço que se trata de requisito objetivo a comprovação da
relevância da matéria. Esta, no presente caso, é indicativa da necessidade
ou, quando menos, da conveniência de um diálogo entre o ato/omissão
questionados e os valores dispersos pela sociedade civil ou, até mesmo,
com

outros

constitucionais.

entes

governamentais,

consubstanciados

em

normas

Vejamos, a respeito, as lições de CÁSSIO SCARPINELLA
BUENO:
Levando em conta os contornos da ação direta de
inconstitucionalidade e o entendimento absolutamente pacífico
de que seu julgamento transforma, inequivocamente, o órgão
jurisdicional em verdadeiro órgão político, não parece errôneo
o entendimento de que, pelo mero ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade, a matéria nela veiculada é, ipso facto,
relevante inclusive para os fins de que trata o § 2º do art. 7º da
Lei 9.868/996.

GUSTAVO BINENBOJM analisa o binômio relevânciarepresentatividade chegando à seguinte conceituação:
[...] na análise do binômio relevância-representatividade,
deverá o relator levar em conta a magnitude dos efeitos da
decisão a ser proferida nos setores diretamente afetados ou
para a sociedade como um todo, bem como se o órgão ou
entidade postulante congrega dentre seus filiados porção
significativa (quantitativa ou qualitativamente) dos membros
do(s) grupo(s) afetado(s)7.(G.N)

Resta demonstrada, portanto, a relevância da matéria e a
pertinência da entidade com o tema ora discutido, bem como o interesse
público e coletivo a autorizar esta Conferência, na condição de amicus
curiae, a apresentar argumentos que possam dar mais sólidos subsídios aos
fundamentos da decisão final dessa Egrégia Corte Suprema.
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É nesse sentido, então, que se busca pluralizar e ampliar o
debate. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é legítima
representante do Episcopado brasileiro junto às instâncias públicas e busca
uma colaboração construtiva para a promoção integral da população
brasileira e o bem maior do país
Ressalta-se que a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil Nacional já foi legitimamente habilitada como amicus curiae em
outras demandas judiciais, como é o caso da ADPFs 132 e 489, ADIs 4277,
3239 e 4650, bem como o RE, com repercussão geral reconhecida (Tema
1.031), n°1017365/SC. Ressalte-se, inclusive, que esta entidade possui,
inclusive, legitimidade para propor ação de controle concentrado de
constitucionalidade, nos termos do art. 103, IX da CRFB/88.
Assim, buscará a CNBB atuar, no âmbito desta ADPF, de
modo a trazer, com a maior riqueza possível, elementos que são essenciais
para uma análise mais clara, plural e democrática do objeto e que
viabilizem a sua justa e adequada resolução.
Logo, em não havendo dúvida do grande significado que a
presente causa tem para toda a sociedade, resta caracterizar e admitir,
legitimamente, a participação da CNBB como amiga desta corte na
composição da presente Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental.
Preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a
habilitação da CNBB na qualidade de amicus curiae, passa-se, agora, a

discorrer sobre as razões de mérito envoltas ao debate jurídico da presente
ação constitucional.
II.

DOS PEDIDOS
Diante do exposto, pugna a Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil – CNBB pelo recebimento da presente peça, com os
respectivos anexos.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos da pertinência
temática, relevância da matéria e representativdade nacional, requer, com
apoio no art. 6º, §2º da Lei n.º 9.882/99 e nos arts. 138 e 1.035 do Código
de Processo Civil , o deferimento do ingresso da CNBB como amicus
curiae na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(n° 885)
Por fim, fica desde já consignada a pretensão para que a
CNBB (amicus curiae) possa apresentar suas razões de mérito de forma
escrita, em momento posterior às manifestações da AGU e PGR, bem como
manifestar-se em sustentação oral no julgamento.
Requer, ainda, que todas as intimações sejam feitas
exclusivamente em nome dos advogados CEZAR BRITTO, OAB/DF
32.147 e PAULO FREIRE, OAB/DF 50.755, sob pena de nulidade.
Termos em que,
Pede deferimento.
Brasília/DF, 08 de novembro de 2021.
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