ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 885

Arguente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Arguido: Presidente da República
Relator:

Ministro DIAS TOFFOLI

Financeiro. Impugnação contra supostas ações e
omissões do Poder Público federal que teriam
acarretado o aumento da fome no País. Preliminares.
Inadequação do uso do processo objetivo para a
coordenação de políticas públicas. Vulneração à
separação dos Poderes. Impugnação meramente
genérica de supostos atos do Poder Público. Inépcia
da inicial. Inobservância ao requisito da
subsidiariedade. Mérito. O Governo Federal tem
envidado esforços no sentido de garantir os meios
necessários para a manutenção dos direitos
individuais básicos através de um conjunto de ações
assistenciais e, também, de medidas de envergadura
macroeconômica. Condução de diversas políticas
públicas voltadas à subsistência da população mais
carente. Ausência de demonstração do suposto
comportamento negativo do Poder Executivo no
tocante à implementação e fortalecimento de políticas
públicas de combate à fome. Providências adotadas
para a realização do censo demográfico. Manifestação
pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao
mérito, pela improcedência dos pedidos veiculados
pelo requerente.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
O Advogado-Geral da União vem, em atenção ao despacho proferido
pelo Ministro Relator em 29 de setembro de 2021, manifestar-se quanto à presente
arguição de descumprimento de preceito fundamental.

I – DA ARGUIÇÃO
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
com pedido de medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, em face de supostas “ações e omissões levadas a cabo pelo
Poder Público Federal na gestão da fome no Brasil” (fl. 01 da petição inicial).
O autor invoca, como preceitos supostamente violados, os artigos 1º,
inciso III; 3º, incisos I a IV; 5º, caput; 6º; 37, caput; 60, § 4º, inciso IV; 170, caput
e inciso VII; 193, caput; e 196 da Carta Republicana1.
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“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. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)”
“Art. 60. (...)
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
(...)
IV - os direitos e garantias individuais.”
“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.”
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Sustenta que a atual gestão do Governo Federal contribuiria para o
cenário de recrudescimento da fome no País, alegando que haveria má condução
do Programa Bolsa Família, bem como redução radical de gastos em programas
como o Programa Cisternas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Além disso, afirma que a
concessão de auxílio emergencial seria em valor insuficiente para a alimentação da
família brasileira em meio à pandemia de COVID-19.
Menciona, ainda, os vetos presidenciais à Lei nº 14.048, de 24 de
agosto de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores
familiares do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia,
asseverando que tais vetos teriam sido apostos “de modo desarrazoado e
inconsequente (...) o que enfraqueceu a lei e o suporte necessário” (fl. 18 da petição
inicial).
Acrescenta que o fim da política de abastecimento e controle de preços
dos alimentos, assim como o fechamento dos galpões da CONAB, teriam
acarretado maior impacto da inflação para as famílias de renda mensal mais baixa.
Como atos do Poder Público supostamente causadores de lesão a
preceitos fundamentais, assevera que haveria “ações e omissões atribuídas ao
Poder Público Federal no âmbito da implementação e fortalecimento de políticas
públicas de combate à fome, especificamente relacionadas à omissão e à ausência
de medidas eficientes para a proteção do direito fundamental à vida, à saúde, à
dignidade humana e à alimentação adequada, concretizadas pelo desmonte de
políticas existentes e ineficiência na promoção de novas estratégias” (fl. 23 da
petição inicial).
Cita pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, os quais
tratam do direito à alimentação adequada, para afirmar que, “dado seu lugar de
destaque no âmbito dos direitos humanos, é possível entender o direito à
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alimentação como verdadeira norma de jus cogens, ou seja, obrigação imperativa
e inderrogável de direito internacional público, que reflete padrão deontológico
sedimentado no âmbito da comunidade internacional, cuja existência e eficácia
independem da aquiescência dos sujeitos de direito internacional. A obrigação
estatal de combate à fome deve ser obrigatoriamente cumprida, pois representa
compreensão e direito inquestionável, impassível de ser violado” (fl. 30 da petição
inicial).
Menciona que o direito à alimentação foi incluído no artigo 6º da Carta
Republicana através da Emenda Constitucional nº 64, de 04 de fevereiro de 2010,
reafirmando o compromisso do Estado brasileiro de dar prioridade ao tema.
Alega que a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional – CONSEA teria fragilizado os mecanismos de garantia do direito à
alimentação adequada em todas as esferas de governo e, juntamente com o
desmonte de políticas de segurança alimentar supostamente ocorrido durante a
atual gestão, teria deixado o Brasil em situação desvantajosa para garantir a
alimentação adequada da população em meio à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Ademais, discorre sobre a inoponibilidade de qualquer restrição
derivada da cláusula da reserva do possível em face ao direito à alimentação
adequada.
Com esteio nesses argumentos, pede a concessão de medida cautelar
nos seguintes termos (fls. 40/41 da petição inicial):
a) A concessão da medida cautelar, com base no art. 5º, §§1º e 3º, da Lei
n. 9.882/99, para
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
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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:
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;

No mérito, postula a procedência da presente arguição para (fls. 41/42
da petição inicial):
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,
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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;
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.

O processo foi distribuído ao Ministro DIAS TOFFOLI, que, em
aplicação analógica do rito previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, requisitou
informações à parte requerida, bem como determinou a oitiva do Advogado-Geral
da União e do Procurador-Geral da República.
Em atendimento à solicitação, o Presidente da República suscitou,
preliminarmente, (i) a perda de objeto parcial do presente feito, diante da instituição
de novos programas federais de transmissão de renda e da conversão em lei da
Medida Provisória nº 870/2019; (ii) a inépcia da inicial, em razão da ausência de
cotejo individualizado entre os atos impugnados, bem como determinados pedidos
formulados, e os dispositivos constitucionais invocados como parâmetros; (iii) a
ADPF nº 885, Rel. Min. Dias Toffoli
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inadequação da via eleita, eis que as alegadas ofensas ao texto constitucional
demandariam o exame de normas infralegais; (iv) o não preenchimento do requisito
da subsidiariedade; (v) a impossibilidade de conhecimento da arguição, por
vulneração ao princípio da separação dos Poderes; (vi) litispendência com a Ação
Cível Originária nº 3508, em relação ao pedido específico de abertura de crédito
adicional no orçamento para a realização do Censo Demográfico do IBGE; e, por
fim, (vii) a impossibilidade de discussão, no presente feito, quanto aos vetos
presidenciais apostos à Lei nº 14.048/2020.
No mérito, sustentou o descabimento da medida liminar pleiteada e a
improcedência dos pedidos formulados na inicial, tecendo esclarecimentos a
respeito de todos os pontos de irresignação do arguente.
Frisou que a defesa técnica apresentada não possui qualquer intenção
de minimizar o tema da segurança alimentar, concluindo que “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,
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
ADPF nº 885, Rel. Min. Dias Toffoli
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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” (doc. eletrônico nº 22, fls. 63/64).
Na sequência, vieram os autos para manifestação do Advogado-Geral
da União.
II – PRELIMINARES
II.I – Inadequação do uso do processo objetivo para a coordenação de políticas
públicas. Vulneração à separação dos Poderes. Impugnação meramente genérica
de supostos atos do Poder Público. Inépcia da inicial.
A controvérsia retratada nos autos tem como pano de fundo o
questionamento acerca da condução das políticas públicas de enfrentamento da
questão da fome sistêmica no País.
O arguente, a pretexto de proteger o mínimo existencial e a dignidade
humana, busca extrair da Constituição Republicana interpretação que lhe parece a
mais apropriada, impondo a sua visão de qual seria a maneira mais adequada de
estabelecer um plano de ação oficial do Governo Federal para equacionar o
problema da fome de parcela da população brasileira.
Percebe-se, portanto, que a presente discussão formata uma vertente
de controle de constitucionalidade fático-substancial, que desembarcou apenas
muito recentemente no cenário judicial brasileiro. Essa perspectiva esteve longe de
ser visualizada pelo Constituinte Brasileiro na idealização originária do controle
concentrado, que era sabidamente restrita à fiscalização da higidez de atos de perfil
ADPF nº 885, Rel. Min. Dias Toffoli
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normativo – até porque, ao ensejar a intervenção judicial sobre um amplo horizonte
de programas governamentais, esse tipo de pretensão processual inevitavelmente
catalisaria um grande abalo para o postulado da separação de Poderes.
Com a fixação do leading case da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 347, esse Supremo Tribunal Federal parece ter acolhido a
possibilidade de introdução da categoria do “estado de coisas inconstitucional”
dentro do microssistema de controle concentrado de constitucionalidade. Na visão
dessa Suprema Corte, a existência de uma omissão administrativa persistente
poderia ser enquadrada no conceito novidadeiro e, com isso, tornar-se objeto de
fiscalização.
Importante pontuar que, apesar de disruptivo, esse precedente não
suscitou maiores reflexões sobre as dimensões interventivas que poderiam ser
deflagradas judicialmente para o enfrentamento de omissões fático-substanciais.
Essa tem sido uma experiência em andamento em outras ações, tais como as
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635 e nº 709, que
combinaram ambições muito mais amplas, algumas das quais deferidas pelo
Plenário dessa Suprema Corte.
Do experimentalismo dessas causas, o que tem transparecido é a
imperiosidade de definição de uma fronteira mais clara sobre os limites da atuação
jurisdicional na fase executiva dessas ações. Isso porque essas arguições
frequentemente formulam pretensões que são manifestamente limitativas – e, em
muitos casos, substitutivas – da atuação administrativa.
Com efeito, os pleitos deduzidos na presente arguição buscam uma
troca do sujeito responsável pela condução das políticas sociais do Governo
Federal. Consoante Alexandre Vitorino Silva, dadas as características do sistema
constitucional brasileiro, a fiscalização das omissões fáticas deveria ser articulada
apenas por meio de remédios como a competência declaratória de mora, evitandoADPF nº 885, Rel. Min. Dias Toffoli
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se a substituição judicial dos arcos de competências dos demais Poderes:
Daí o motivo pelo qual, ao menos enquanto o direito constitucional
brasileiro não contar com uma cláusula não obstante, como a inserida no
art. 33 da Constituição Canadense, ou ao menos com uma reforma
constitucional como a que acresceu o art. 334 à Constituição Colombiana
e inseriu um mecanismo de diferimento de ordens da Suprema Corte, a
única forma possível de transplante do estado de coisas
inconstitucional para o País, em sede de jurisdição constitucional
abstrata, se se quer prestigiar minimamente a separação harmônica
entre os Poderes, é a que permite remédios fracos, de natureza
puramente declaratória, sem impacto substitutivo das competências
constitucionais dos poderes representativos.
Não se pode permitir que o Supremo Tribunal Federal assuma, ainda, a
função de realocar recursos públicos escassos, sem ter sequer condições
de prever o impacto global de suas decisões, em pleno controle abstrato
de constitucionalidade, funcionando, assim, como legislador
orçamentário ao arrepio do art. 48, II, da Constituição da República e em
substituição a competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo.
A segunda fase do estado de coisas inconstitucional – a remedial –,
na formulação do país vizinho, pois, deve ser suprimida, ou ao
menos, drasticamente limitada em uma acomodação à tradição
constitucional brasileira2. (Grifou-se)

Não é demasia enfatizar, no ponto, que esse tipo de pretensão judicial
implicaria que esse Supremo Tribunal Federal institua providências normativas,
em verdadeira atuação como legislador positivo, para interferir no conteúdo das
políticas públicas federais que atuam, direta ou indiretamente, no combate à fome.
Ocorre que a elaboração e execução de políticas públicas – mesmo em
situações de emergência como na crise sanitária decorrente da pandemia de
COVID-19 – é multifatorial, demandando avaliação de inúmeras circunstâncias
para as tomadas de decisões. Tratando-se da coisa pública, agir sem calcular os
custos e consequências não é uma opção para o administrador.
Nessa medida, está claro que o autor pretende substituir os critérios
adotados pela Administração Pública por outros que entende mais adequados,
2

SILVA, Alexandre Vitorino. Estado de coisas inconstitucional e processo estrutural. Brasília, DF: Gazeta
Jurídica, 2020, p. 209
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sendo que o deferimento de sua pretensão implicaria que a condução de
determinadas políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da fome seriam
ditadas pelo Poder Judiciário, e não pelo Poder Executivo federal, o que vulneraria
a separação de Poderes.
Essa Suprema Corte já decidiu pela impossibilidade jurídica de pleitos
dessa natureza, conforme se depreende dos seguintes julgados:
CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. DEMORA, PELA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, NA NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS. AUSÊNCIA
DE ATO, OMISSIVO OU COMISSIVO, QUE CONTRARIE A
CONSTITUIÇÃO. PLEITO A PROVIMENTO DE CARÁTER
NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE. ARGUIÇÃO INADMISSÍVEL.
1. É requisito de regularidade formal da arguição de descumprimento de
preceito fundamental a indicação de ato concreto e objetivo, omissivo ou
comissivo, com a efetiva prova de violação ao preceito fundamental
supostamente violado (art. 3º da Lei 9.882/99). 2. Não se admite a
utilização da ADPF em face de atos estatais ainda não aperfeiçoados
(ADPF 43-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 19/12/2003). 3. A
pretensão a que se estenda a aplicabilidade do prazo previsto no art.
94, parágrafo único, da Constituição, a hipóteses não tratadas nesse
dispositivo implica providência de caráter normativo, insuscetível de
acolhimento na via da ADPF. 4. Eventual mora na escolha e nomeação
de magistrados para os Tribunais da União, se atentatória a direito
subjetivo, poderá ser discutida pelos interessados na via do mandado de
segurança, com eficácia e celeridade, o que afasta o cabimento da ADPF
em face do requisito da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 9.882-99). 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADPF nº 311 AgR, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 09/12/2016, Publicação em 07/02/2017;
grifou-se);
(...) O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI
FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
JURISDICIONAL DO ESTADO. - A reserva de lei constitui postulado
revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas
matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título
primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula
constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que
a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da
Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária
submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do
legislador. - Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo
postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala
condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ
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146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ 161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.),
para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios
critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso
sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo
Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não
dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que
lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo),
usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes
essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com
evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de
poderes.
(RE-AgR nº 322.348, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Julgamento
em 12/11/2002, Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação em
06/12/2002; grifou-se);
Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Liminar. Argüição de
inconstitucionalidade da expressão “um terço” do inciso I e do inciso
II do § 2º, do § 3º e do § 4º do artigo 47 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, ou quando não, do artigo 47, incisos I, III, V e VI,
exceto suas alíneas “a” e “b” de seu § 1º, em suas partes marcadas em
negrito, bem como dos incisos e parágrafos do artigo 19 da Instrução nº
35 - CLASSE 12ª - DISTRITO FEDERAL, aprovada pela Resolução nº
20.106/98 do TSE que reproduziram os da citada Lei 9.504/97 atacados.
- Em se tratando de instrução do TSE que se limita a reproduzir
dispositivos da Lei 9.504/97 também impugnados, a argüição relativa a
essa instrução se situa apenas mediatamente no âmbito da
constitucionalidade, razão por que não se conhece da presente ação nesse
ponto. - Quanto ao primeiro pedido alternativo sobre a
inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.504/97 impugnados, a
declaração de inconstitucionalidade, se acolhida como foi requerida,
modificará o sistema da Lei pela alteração do seu sentido, o que
importa sua impossibilidade jurídica, uma vez que o Poder
Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos normativos,
só atua como legislador negativo e não como legislador positivo. - No
tocante ao segundo pedido alternativo, não se podendo, nesta ação,
examinar a constitucionalidade, ou não, do sistema de distribuição de
horários com base no critério da proporcionalidade para a propaganda
eleitoral de todos os mandatos eletivos ou de apenas alguns deles, há
impossibilidade jurídica de se examinar, sob qualquer ângulo que seja
ligado a esse critério, a inconstitucionalidade dos dispositivos atacados
nesse pedido alternativo. Ação direta de inconstitucionalidade não
conhecida.
(ADI nº 1822, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 26/06/1998, Publicação em 10/12/1999;
grifou-se).

Cumpre observar, outrossim, que a petição inicial contém pedidos que
se referem a programas federais que já se encontravam revogados por ocasião do
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ajuizamento da presente arguição.
Com efeito, a Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021,
ao instituir o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil, previu a
revogação de disposições legais que instituíam o Programa Bolsa Família e o
Programa de Aquisição de Alimentos, o que torna ainda mais evidente o
descabimento do pleito, principalmente no tocante a providências relacionadas a
programas governamentais que não mais se encontram em vigor.
Vale mencionar, ainda, que, embora os pedidos formulados sejam
bastante delimitados, a impugnação contida na petição inicial se caracteriza como
genérica, eis que, além de não apontar especificadamente quais seriam as supostas
ações e omissões do Poder Público questionadas, não demonstra como tais atos
violariam os preceitos fundamentais usados como parâmetros de controle.
Inclusive, como bem apontado nas informações presidenciais, “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” (fl. 08 do documento eletrônico nº 22), uma vez que não
há, na exordial, qualquer fundamentação capaz de embasar tais pedidos,
inviabilizando que se formule uma defesa adequada.
Dessa forma, também em razão da generalidade da impugnação
formulada pelo arguente, constata-se a inépcia da inicial, nos termos da
jurisprudência dessa Suprema Corte. Veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
E
ABSTRATA.
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEI
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COMPLEMENTAR 141/2012, ART. 13, § 2º. EXPRESSÃO
“FEDERAL”. DECRETO 7.507/2011, ART. 2º, CAPUT. EXPRESSÃO
“FEDERAIS”. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. 1.
Pedido articulado em termos meramente genéricos desatende
pressuposto para desenvolvimento adequado do processo. Inicial
inepta. 2. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da
higidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de
forma abstrata. Precedentes. 3. Agravo regimental que repisa
argumentação desprovida de fundamentos específicos. 4. Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(ADI nº 5118 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 09/04/2018, Publicação em
17/05/2018; grifou-se).

Por tudo o que se vem de expor, constata-se que a presente arguição
de descumprimento de preceito fundamental não deve ser conhecida.
II.II – Da inobservância ao requisito da subsidiariedade
O processamento da presente arguição de descumprimento de preceito
fundamental igualmente encontra óbice no princípio da subsidiariedade, previsto
pelo artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, in verbis:
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.
§ 1o Não será admitida argüição de descumprimento de preceito
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a
lesividade. (Grifou-se).

Ao interpretar referido dispositivo de lei, essa Corte Suprema concluiu
que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente é cabível no
caso de não existir outro meio processual apto a sanar, de forma efetiva, suposta
lesão a preceito fundamental. Veja-se:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE.
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DESPROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a
petição inicial da arguição de descumprimento de preceito fundamental,
em razão do não preenchimento do requisito da subsidiariedade. 2. É
inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de
sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da
subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes.
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
(ADPF nº 157 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 23/08/2019, Publicação em 09/09/2019;
grifou-se).

O atendimento da cláusula da subsidiariedade é mandatório não
apenas em arguições que tenham por objeto atos normativos, mas, igualmente,
naquelas que se voltam contra atos concretos, conforme também tem sido
enfatizado em precedentes dessa Suprema Corte:
AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO
CONCRETO
IMPUGNADO.
PREJUÍZO
DO
RECURSO.
SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção
do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da
arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência
disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse
processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que
não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz
de sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data;
mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção;
ação popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão
recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito,
de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância
da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(ADPF nº 390 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão
julgador: Tribunal Pleno; Julgamento em: 30/06/2017, Publicação em:
08/08/2017; grifou-se).

A fim de analisar, por essa vertente, o cabimento da presente arguição,
cumpre examinar se a eventual lesão a preceitos fundamentais supostamente
causada pelas omissões ou condutas provenientes do ente central pode ser
solucionada por outro meio igualmente eficaz.
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Isso porque, na medida em que o âmbito cognitivo da ADPF é
polivalente, é necessário evitar que o seu emprego seja explorado de forma
artificiosa, de modo a servir como atalho para supressão de instâncias, impedindo
o exercício da ampla defesa e o amadurecimento do debate judicial de temas
complexos.
No particular, tem-se um claro exemplo de uso da arguição de
descumprimento de preceito fundamental de modo não subsidiário.
Como visto, a pretexto de combater a alegada ofensa aos artigos 1º,
inciso III; 3º, incisos I a IV; 5º, caput; 6º; 37, caput; 60, § 4º, inciso IV; 170, caput
e inciso VII; 193, caput; e 196 da Carta Republicana, o arguente pretende, através
da presente causa, que o Governo Federal seja obrigado a adotar diversas medidas
que se prestariam a mitigar os efeitos da fome no Brasil. Assim, o requerente
formula pedidos concretos passíveis de serem viabilizados por instrumentos
judiciais alternativos – inclusive com amplitude para eventual análise de conflito
de legalidade – aptos a sanar a suposta ofensa a preceitos fundamentais.
Com efeito, as mesmas providências postuladas na presente ação
poderiam ser veiculadas, com idêntica abrangência e sem qualquer desvantagem
processual, por vias distintas daquelas inerentes ao controle concentrado de
constitucionalidade, mas igualmente eficazes para sanar a alegada lesividade, como
a ação civil pública.
Exemplo disso é a questão relativa à realização do censo demográfico
do IBGE (item 8 dos pedidos), a qual é objeto da Ação Cível Originária nº 3.508,
em que esse Supremo Tribunal Federal concedeu a medida cautelar pleiteada para
“determinar 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)”.
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Em casos semelhantes, essa Suprema Corte indeferiu o seguimento de
arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, como ilustrado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO
CONCRETO
IMPUGNADO.
PREJUÍZO
DO
RECURSO.
SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção
do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da
arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência
disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse
processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que
não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz
de sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data;
mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção;
ação popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão
recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual
proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a
inobservância da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a
que
se
nega
provimento.
(ADPF nº 390 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES; Órgão
julgador: Tribunal Pleno; Julgamento em 30/06/2017; Publicação em
08/08/2017).

Nos termos do entendimento firmado por essa Suprema Corte no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 141, o
exame acerca da existência de “outros meios processuais, capazes de fazer cessar
a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos (...) questionados” deve levar em
consideração, também, os instrumentos processuais de índole subjetiva. Veja-se:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA
ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do
princípio da subsidiariedade. A argüição de descumprimento de
preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o
prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer
cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos
questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre
outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III
- Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento
de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente
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recurso. IV - Agravo improvido.
(ADPF nº 141 AgR, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 12/05/2010, Publicação em
18/06/2010; grifou-se).

Ao optar pelo endereçamento direto da controvérsia apresentada
nesses autos a esse Supremo Tribunal Federal, a presente arguição desloca
arbitrariamente a competência para tratamento da matéria, impede o exercício da
ampla defesa pela União e suprime etapas do debate judicial do tema que seriam
essenciais ao amadurecimento do debate público dentro das balizas do devido
processo legal.
Nesse contexto, a cláusula da subsidiariedade funciona como anteparo
para evitar supressão de instâncias e o acionamento indevido da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, o que tem sido reiterado por várias
decisões monocráticas dessa Suprema Corte, dentre as quais as mencionadas
abaixo:
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO DE
NATUREZA INFRALEGAL. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO
DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO NÃO
CONHECIDA.
(...)
In casu, o autor apresenta como objeto da ação Instrução Normativa
editada pelo Ministério da Justiça e pela FUNAI, ato normativo
infralegal que poderiam ser questionados por outros meios
processuais adequados, a exemplo do Mandado de Segurança. Dessa
forma, não é possível afastar a cláusula de subsidiariedade, sob pena
de, expandindo indevidamente o escopo de admissibilidade da
arguição de descumprimento de preceito fundamental, banalizar a
própria ação constitucional e obstaculizar o controle de
constitucionalidade exercido pelos Tribunais inferiores.
Nesse mesmo sentido, outras ADPFs que impugnavam atos
administrativos infralegais também não foram conhecidas por esta Corte
(v.g.: ADPF 87, rel. Min. Ellen Gracie; ADPF 450, rel. Min. Cármen
Lúcia; ADPF 41, rel. Min. Ellen Gracie; ADPF 247, rel. Min. Luiz Fux).
Com efeito, ainda que se trate de um “ato do poder público”, não é
irrestrita e genérica sua impugnação pela via da ADPF, sob pena de
se legitimar uma judicialização excessiva e universal.
Ex positis, NÃO CONHEÇO a presente arguição de descumprimento de
preceito fundamental, com fundamento no art. 4º da Lei 9.882/1999 e do
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art.
21,
§
1º,
do
Regimento
Interno
do
STF.
(ADPF 679, Relator: Ministro LUIZ FUX, julgado em 06/05/2020,
publicado em 08/05/2020; grifou-se).

Assim, diante da existência de outros meios processuais dotados de
idêntica eficácia para a persecução da finalidade objetivada por esta arguição, não
pode ser ela conhecida, dada a cláusula de subsidiariedade a que está submetida.
III – MÉRITO
Conforme relatado, o arguente se insurge contra supostas ações e
omissões do Governo Federal que estariam causando o agravamento da fome no
Brasil, o que afrontaria a dignidade humana e os direitos à alimentação adequada e
à assistência social, bem como contrariaria os objetivos fundamentais da República
de erradicar a pobreza e a marginalização e de reduzir as desigualdades sociais e
regionais. Assim, entende que haveria afronta aos artigos 1º, inciso III; 3º, incisos
I a IV; 5º, caput; 6º; 37, caput; 60, § 4º, inciso IV; 170, caput e inciso VII; 193,
caput; e 196 da Carta Republicana.
Nessa linha, questiona a condução de programas federais como o
Programa Bolsa Família, o Programa Cisternas, o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); o
valor do auxílio emergencial; os vetos presidenciais à Lei nº 14.048/2020; o fim da
política de abastecimento e controle de preços dos alimentos; o fechamento de
galpões da CONAB; e a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – CONSEA.
Todavia, não assiste razão ao requerente, consoante se passa a
demonstrar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Medida Provisória nº 1.061/2021,
ao instituir o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil, previu a
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revogação das disposições legais que instituíam o Programa Bolsa Família e o
Programa de Aquisição de Alimentos, de modo que a sua discussão na presente
arguição se mostra impertinente.
De toda sorte, cumpre elucidar a atuação do Governo Federal nesses e
nos demais programas mencionados pelo arguente, a fim de demonstrar o
protagonismo estatal na condução de políticas públicas voltadas à subsistência da
população mais carente.
Sobre o Programa Bolsa Família, o Ministério da Cidadania prestou
os seguintes esclarecimentos (Ofício nº 331/2021/SEDS/SENARC/GAB/
ASGAB/MC – doc. eletrônico nº 23, fls. 116/121):
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 pela 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
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pagamento de benefícios do PBF às famílias selecionadas, de acordo com
a sua renda familiar por pessoa, o número de pessoas na 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. (Grifouse).

Com a substituição do Programa Bolsa Família pelo Auxílio Brasil
espera-se aumentar o número de famílias beneficiadas para 17 milhões, com o
reajuste dos antigos valores3.
Os benefícios serão divididos entre o chamado núcleo básico
(Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de
3

Disponível em: <https://www.agenciamural.org.br/como-receber-o-auxilio-brasil-e-o-que-muda-com-o-fim-dobolsa-familia/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzoOu3qy-JE7sd7JQ0u1q2jrXau81vxALy2X88w2brHE
1R33M0tVNX0aAl3uEALw_wcB> Acesso em: 14 dez. 2021.
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Superação da Extrema Pobreza) e os auxílios complementares (Auxílio Esporte
Escolar, Bolsa de Iniciação Científica Júnior, Auxílio Criança Cidadã, Auxílio
Inclusão Produtiva Rural, Auxílio Inclusão Produtiva Urbana e Benefício
Compensatório de Transição), conforme o artigo 3º da Medida Provisória nº
1.061/2021.
Trata-se, portanto, de um novo programa de distribuição de renda, que
visa “ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, à
transferência direta e indireta de renda, ao desenvolvimento da primeira infância,
ao estímulo ao empreendedorismo, ao microcrédito, à inclusão produtiva rural e
urbana, com vistas à empregabilidade e à emancipação cidadã”4.
Acerca do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva
e outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas), o Ministério
da Cidadania esclareceu o seguinte (doc. eletrônico nº 23, fls. 122/125):
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
4

Trecho da exposição de motivos da Medida Provisória nº 1.061/2021.
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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
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.
4.2. No contexto de implantação dessas tecnologias, o que se observa, de
uma forma geral, é que o abastecimento de água da população rural é
difícil de ser operacionalizado por meio de grandes obras hídricas, uma
vez que a dispersão dessa população limita a capacidade de distribuição
de água potável por meio da rede pública, resultando na baixa cobertura
desse tipo de solução. Com isso, a situação se torna crítica quando, além
de o domicílio não estar ligado à rede pública de abastecimento de água,
a família tem um acesso crítico em decorrência da escassez, da distância
à ou da poluição da fonte hídrica mais próxima, não dispondo de meios
suficientes para obter água em quantidade e qualidade suficientes.
4.3. Diante disso, o atendimento tem sido viabilizado por um leque de
mais de 27 tipos de tecnologias, que incluem principalmente a captação
e o armazenamento de águas pluviais, dentre as quais se destacam, pelo
quantitativo já implantado, a cisterna de placas de 16 mil litros (para
consumo humano), a cisterna calçadão, a cisterna de enxurrada, o
barreiro trincheira e a barragem subterrânea. Importante destacar que a
escolha da tecnologia é feita de acordo com o uso a que se destina e com
as condições geográficas do local onde estão situadas as propriedades
familiares.
4.4. No entanto, apesar dos resultados importantes, em termos de
tecnologias contratadas e já implantadas, alcançados ao longo dos
últimos anos, ainda há um longo caminho na perspectiva de ampliar o
atendimento e melhorar significativamente as condições dessas famílias
tanto de acessar água de qualidade para o consumo humano como de
desenvolver atividades produtivas suficientes para garantir uma
alimentação adequada e renda, inserindo-as em uma rota inicial de
inclusão produtiva.
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
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calamidade pública, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020 e considerando os efeitos do novo coronavírus (Covid19) 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 nº 395, de 20 de Maio de 2020, in verbis:
(...)
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. (Grifou-se).

A respeito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
transcreva-se o que declarou o Ministério da Educação nas Informações nº
01646/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU (doc. eletrônico nº 23, fls. 24/27):
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
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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:
(...)
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
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. Devese ponderar, em primeiro lugar, a insuficiência de disponibilidade
financeira e orçamentária da União para satisfazer todas as demandas
sociais exigidas pelo texto constitucional.
(...)
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.
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
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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"
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. (Grifou-se).

Ainda sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
vale mencionar o seguinte excerto das informações presidenciais, em que se
transcreve trecho da manifestação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
ADPF nº 885, Rel. Min. Dias Toffoli

26

Educação (doc. eletrônico nº 22, fls. 36/37):
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. Destacase, 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
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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,
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 II, 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. (Grifou-se).

Quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, também
revogado pela Medida Provisória nº 1.061/2021, cumpre fazer referência ao
seguinte trecho das informações presidenciais, em que se transcreve o
posicionamento do Ministério da Cidadania sobre o tema (doc. eletrônico nº 22,
fls. 41/42):
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
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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.
(...)
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
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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.

Desse modo, não encontram respaldo na realidade fática as alegações
do autor no sentido de que o Governo Federal estaria atuando de forma negativa no
tocante à implementação e fortalecimento de políticas públicas de combate à fome.
Cumpre, ainda, analisar a pretensão inicial de aumentar o valor do
Auxílio Emergencial.
Como se sabe, desde o início da situação de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da COVID-19, o Governo Federal
tem adotado diversas medidas de proteção para o enfrentamento da pandemia e de
suas consequências econômicas, de modo a assegurar a manutenção do emprego e
da renda da população, sobretudo daquela parcela mais vulnerável, bem como
garantir a continuidade da atividade empresarial.
Nesse contexto, a Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, instituiu, em
seu artigo 2º, o pagamento de auxílio emergencial ao trabalhador, visando proteger
a população de baixa renda formada por assalariados, profissionais liberais e
pessoas que exercem atividades de natureza informal, camada sensivelmente
impactada pela diminuição da atividade econômica, decorrente das medidas de
isolamento social adotadas no combate à pandemia causada pela COVID-19. Na
época, foi estipulado o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) para os
trabalhadores em geral e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para as mulheres
ADPF nº 885, Rel. Min. Dias Toffoli

30

provedoras de família monoparental.
Inicialmente previsto para ser pago por três meses, o auxílio foi
prorrogado pelo período de mais dois meses, nos termos do Decreto nº 10.412, de
30 de junho de 2020. Na sequência, a Medida Provisória nº 1.000, de 02 de
setembro de 2020, instituiu o auxílio emergencial residual no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), a ser pago mensalmente até 31 de dezembro de 2020, igualmente
assegurando às mulheres provedoras de família monoparental o recebimento de
duas cotas.
No presente ano, a Emenda Constitucional nº 109/2021 viabilizou a
adoção de regime orçamentário excepcional para situações de calamidade pública.
Nesses termos, incluiu o artigo 167-B ao texto constitucional para determinar que,
durante a vigência do estado de calamidade, a União deve adotar regras
extraordinárias de política fiscal, financeira e de contratações para atender às
necessidades do País.
O Auxílio Emergencial 2021 foi instituído pela Medida Provisória nº
1.039/2021, com fundamento da referida emenda, assegurando o apoio financeiro
aos beneficiários do auxílio previsto na Lei nº 13.982/2020, uma vez atendidos os
requisitos previstos no diploma normativo provisório. Os novos valores foram
escalonados com base na necessidade de cada família beneficiária, a fim de se
manter também a observância da capacidade de financiamento do Governo Federal,
para que a dívida pública não desborde de patamares aceitáveis. Dessa forma, foi
fixado o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para os trabalhadores
em geral, R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) para as mulheres provedoras
de família monoparental e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para as famílias
unipessoais.
O Decreto nº 10.740, de 05 de julho de 2021, prorrogou o Auxílio
Emergencial 2021 pelo período complementar de três meses, desde que o
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beneficiário fosse considerado elegível nos termos do disposto na referida medida
provisória, providência para a qual foi necessária a abertura de crédito
extraordinário.
Sobre os valores atribuídos ao novo auxílio emergencial, além de se
reiterar que a pretensão inicial de que o Poder Judiciário fixe a quantia que o autor
entende a mais adequada subverter a ordem constitucional e contrariar frontalmente
a separação dos Poderes, cumpre enfatizar que não se nega a importância do
benefício para proteger a população mais vulnerável.
Todavia, a questão não pode ser tratada de forma dicotômica, como se
houvesse uma simples oposição entre os aspectos econômicos e as implicações
sociais decorrentes do pagamento do auxílio. Diante disso é que a concessão de
novo auxílio emergencial, porém com redução dos valores anteriormente fixados,
se mostrou a opção viável, considerando a capacidade orçamentária da União.
Acrescente-se, ademais, que a pretensão de retomada e aumento do
valor do Auxílio Emergencial 2021, instituído pela Medida Provisória nº
1.039/2021, afronta a literalidade do artigo 167 da Constituição da República, que
veda a realização de despesas públicas não previstas nas leis orçamentárias.
Confira-se:
Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária
anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder
Legislativo por maioria absoluta;
(...)
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

A propósito, nos termos da Nota Técnica nº 56/2021 do Ministério da
Cidadania (documento eletrônico nº 23, fls. 129/133), “estimou-se também impacto
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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.”
Consoante mencionado nas informações presidenciais, os recursos do
Poder Público não são ilimitados e, para a consecução dos direitos fundamentais
previstos na Carta Republicana, a Administração Pública deve ponderar valores de
idêntica estatura constitucional, eis que não há como implementar todos em sua
plenitude e ao mesmo tempo.
Não se nega que a cláusula da reserva do possível encontra limitação
em sua aplicabilidade quando for capaz de comprometer o núcleo básico que
qualifica o mínimo existencial. Contudo, a questão não pode ser tratada de forma
rasa, como se houvesse uma simples oposição entre os aspectos orçamentários e as
necessidades da população mais vulnerável. O Estado tem garantido os meios
necessários para a manutenção dos direitos individuais básicos através de um
conjunto de ações assistenciais e, também, de medidas de envergadura
macroeconômica, como a emenda constitucional mencionada.
Nessa linha insere-se, também, o exame do pedido do arguente de
“revogação do teto dos gastos e recomposição do orçamento para as políticas
públicas de segurança alimentar e nutricional” (fl. 41 da petição inicial). Sobre o
tema, o Ministério da Economia evidenciou, na Nota Técnica SEI nº
48275/2021/ME (documento eletrônico nº 24, fls. 74/77), o quanto o deferimento
de pedido de semelhante teor impactaria negativamente na responsabilidade fiscal,
na credibilidade do País junto aos agentes econômicos e na eficiência na alocação
de recursos. Confira-se:
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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.
(...)
7. Desse modo, prevalecendo a regra fiscal mais restritiva, a sobra em
relação à meta ficou limitada pela necessidade de ajuste indicada pelo
Teto de Gastos. Numa conta aproximada (aproximada, pois nem todas as
despesas primárias são submetidas ao Teto de Gastos), o impacto de
revogar o Teto de Gastos no momento seria de uma ampliação de
despesas primárias de R$ 192.424,9 milhões. Mantendo esse cenário
constante até o fim do ano, isso implicaria num aumento da dívida
pública nesse montante em 2021. Sem considerar os abatimentos da meta
decorrentes da EC nº 109/2021 e da Lei nº 14.143/2021, a possibilidade
de ampliação seria de R$ 107.970,8 milhões, valor menor, porém ainda
assim expressivo.
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
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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 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. (Grifou-se).

Sobre a postulada recomposição do orçamento para as políticas
públicas de segurança alimentar e nutricional, a Secretaria do Tesouro Nacional
assim se pronunciou na Nota Técnica SEI nº 48308/2021/ME (documento
eletrônico nº 24, fls. 78/85):
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
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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.
(...)
12. Hoje, a dívida pública está em patamar muito elevado. O nível de
DBGG está rompendo níveis históricos do Brasil. Adicionalmente, vale
observar que a dívida é muito alta em comparação a outros países, como
mostra a Figura 3. A expectativa para 2021 revela que o endividamento
brasileiro está próximo ao observado em países com classificação de alto
risco (CCC+/CCC/CC/SD, na escala das agências de rating). Fica
evidente a urgência de se mudar o quadro fiscal do país, sobretudo
evitando-se despesas novas que incrementem o déficit fiscal, bem como
a necessidade de medidas que viabilizem a geração de resultados
primários favoráveis à dinâmica de endividamento no médio prazo, por
meio da aprovação de reformas estruturais.
(...)
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
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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 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.
(Grifou-se).
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Importa mencionar, ainda, o seguinte trecho da Nota Técnica SEI nº
48409/2021/ME (documento eletrônico nº 24, fls. 86/91), em que a Secretaria
Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia elenca os créditos
extraordinários editados nos exercícios de 2020 e 2021 para atendimento às
necessidades das camadas sociais mais vulneráveis. Veja-se:
17. Convém lembrar 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.
Nesse sentido, foram editados créditos extraordinários com vistas à
redução do 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 segue:
 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)
18. Diante da persistência do quadro da pandemia de Covid-19 em 2021,
foram editados créditos extraordinários neste exercício, também voltados
ao atendimento do segmento da sociedade mais vulnerável:
 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)

Ante todo o exposto, fica evidenciada a falta de verossimilhança do
direito alegado pelo arguente, eis que o Poder Público federal, a despeito de suas
limitações financeiras e orçamentárias, vem aplicando os recursos de que dispõe
nos programas sociais que, direta ou indiretamente, atuam no combate à fome e
procuram assegurar o mínimo existencial à população brasileira.
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Acerca dos vetos presidenciais à Lei nº 14.048/2020, cumpre frisar,
novamente, que o seu exercício, além de decisão circunscrita às atribuições do
Presidente da República, foi submetido ao rígido crivo do Congresso Nacional, a
quem cabe analisar a postura adotada pelo Chefe do Poder Executivo não apenas
sob o viés político, como também constitucional, o que, por si só, denota o
descabimento do controle jurisdicional objetivo acerca da matéria. E, de fato, os
vetos presidenciais sob invectiva foram mantidos, conforme sessão realizada em
25 de agosto de 20205.
Analisando-se os atos questionados, observa-se que os vetos
consignados pelo Presidente da República pautaram-se na necessidade de preservar
a Regra de Ouro (artigo 167, inciso III, da Carta Republicana6), bem como o
disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
exige a apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro nas
proposições legislativas que criem ou alterem despesas obrigatórias ou renúncias
de receitas.
Como se vê, os referidos vetos, comunicados à Presidência do Senado
Federal através da Mensagem nº 479, de 24 de agosto de 20207, fundaram-se na
inconstitucionalidade das disposições contidas no respectivo projeto de lei, nos
termos do artigo 66, § 1º, da Carta de 19888.

5

Informação disponível em <https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-7352020>. Acesso em 10 dez. 2021.
6

“Art. 167. São vedados:
(...)
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta;”
7

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-476.htm>. Acesso em
10 dez. 2021.
8

“Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que,
aquiescendo, o sancionará.
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O ato questionado, portanto, decorre do papel atribuído ao Presidente
da República no processo legislativo, tendo sido exercido em conformidade com o
texto constitucional.
Na sequência, o arguente pleiteia a “recomposição dos estoques
públicos de alimentos da CONAB com ações de controle de preços para evitar falta
de alimentos e inflação descompensada” (fl. 42 da petição inicial), sob o argumento
de que “os estoques públicos são uma maneira do Estado proteger agricultores e
cidadãos dos riscos provocados pelos imprevistos da atividade agrícola” (fl. 20 da
petição inicial).
A esse respeito, a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB
informou o seguinte (Nota Técnica SUARM SEI nº 5/2021, documento eletrônico
nº 24, fls. 96/97):
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.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao
interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento,
e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.”
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No programa de abastecimento chamado Vendas em Balcão, a atual rede
de Armazéns da Conab, em 2020 (pós redução da Rede), alcançou 4,94
milhões de cabeças de animais criados nas pequenas propriedades
brasileiras, em cerca de 1.192 municípios. Além disso, esses armazéns
foram a principal base para a distribuição de quase 12 milhões de quilos
de alimentos com distribuição pelo Governo Federal à famílias em risco
alimentar, número que deverá superar os 40 milhões de quilos no ano de
2021. Por outro lado, o custo com a Rede de armazéns ativos da
Companhia caiu em 29%, entre 2019 (início do encerramento planejado
dos armazéns), e 2020, enquanto que os investimentos nos armazéns
remanescentes cresceu significativamente.
Desta forma, tais resultados obtidos, os quais perfazem parte do esperado
no planejamento inicial do Plano de Reestruturação da Rede de
Armazéns da Conab, evidenciam que a Companhia manteve suas
operações no ramo de armazenagem, inclusive potencializando seus
resultados, com diminuição significativa de custos. Tal panorama é sinal
incontestável da busca pela eficiência, princípio fundamental da
administração pública.
Por fim, não há argumentos técnicos que relacionem de forma
precisa o encerramento de Unidades Armazenadoras, classificadas
pela Conab como de baixa utilização pelas políticas públicas, com o
aumento da situação de insegurança alimentar no Brasil. (Grifou-se).

Já da Nota Técnica SUGOF SEI Nº 14/2021, também de lavra da
CONAB, consta o seguinte:
Conforme pode ser visualizado nos estudos conjunturais realizados pela
Conab semanalmente para os principais grãos produzidos no Brasil (vide:
https://www.conab.gov.br/infoagro/analises-do-mercado-agropecuarioe-extrativista/analises-do-mercado), o fenômeno de aumento de preços
se dá tanto no âmbito interno quanto externo. Para o algodão, os preços
internos (Mato Grosso - MT) e externos (Nova York 1ª entrega)
aumentaram 74,2% e 59,7% respectivamente nos últimos 12 meses. No
caso do café, os preços do Café Arábica (Minas Gerais - MG) e na Bolsa
de Nova York - ICE, aumentaram 99,17% e 67,71% nos últimos 12
meses. Para o milho, os preços internos (MT) e externos (Cbot)
aumentaram 51,5% e 46,47%, respectivamente nos últimos 12 meses e
por fim, para a soja, houve uma variação anual de +15,87% nos preços
internos (MT) contra uma variação de 25,51% nos preços externos. Por
fim, no que se refere ao trigo, os preços internos (Paraná - PR) tiveram
um aumento de 35,9%, enquanto que os preços externos tiveram um
aumento de 17% (Argentina) no acumulado dos últimos 12 meses. Os
motivos para as variações dos preços desses produtos são a
desvalorização cambial, descompasso entre oferta e demanda mundial
para soja, milho, café e trigo - esses últimos em menor descompasso
(vide https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/oferta-e-demanda.html e
https://gestaodaoferta.conab.gov.br/gestaodaoferta/exportacao.html), e a
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seca observada que impactou de sobremaneira a produção de café e milho
domesticamente.
Para o caso do Arroz, já se observa uma redução de 30% nos preços
internos (Rio Grande do Sul) e de 15% nos preços externos (Tailândia
5% FOB Bangkok) se compararmos ao mesmo período do ano passado,
motivados pela recuperação da oferta mundial e brasileira em 2021. O
Feijão mostra uma estabilidade dos preços internos nos últimos 12 meses.
Desse modo, percebe-se que os problemas atuais permanecem apenas nos
mercados de soja, milho, café e trigo, e o problema tem origens tanto no
âmbito interno, quanto externo, motivo pelo qual, mesmo se houvesse
mais estoques, o quantitativo de estoques para limitar esse aumento
internacional das commodities teria um alcance limitado para solução do
problema.
5. Conclusões.
Considerando o acima exposto, 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.

É relevante, outrossim, refutar as alegações contidas na petição inicial
no sentido de que o País correria o risco de um “apagão de dados”, diante da suposta
previsão de um corte de 96% (noventa e seis por cento) no orçamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o que teria causado “a suspensão das
provas para a contratação de 204 mil trabalhadores para a realização do Censo
do IBGE, a mais importante pesquisa realizada no país” (fl. 21 da petição inicial).
Acerca desse ponto, o arguente postula a “abertura de crédito adicional no
orçamento de 2021 para a realização do Censo e garantia de publicidade dos
dados e resultados da pesquisa” (fl. 42 da petição inicial).
Observe-se o teor das informações apresentadas pelo IBGE através do
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Ofício nº 298/202/PR/IBGE (documento eletrônico nº 24, fls. 101/105):
Primeiramente, cumpre registrar que o projeto relativo ao Censo
Demográfico brasileiro encontra-se em curso no IBGE desde 2018.
Sendo a maior e mais complexa operação estatística empreendida no
País, prevista em lei para ocorrer em intervalos não superiores a 10 anos
(Lei nº 8.184/1991), o Censo Demográfico requer um meticuloso
planejamento que envolve a atuação integrada de múltiplas áreas
técnicas, operacionais e gerenciais do Instituto.
(...)
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, conforme comunicado ao Senhor Secretário Executivo do
Ministério da Economia no Ofício nº 67/2020/PR/IBGE, de 18 de março
de 2020.
(...)
Reiterando seu compromisso de planejar e realizar a operação do Censo,
em fevereiro de 2021 o IBGE lançou novo processo seletivo para
contratação de supervisores e recenseadores, profissionais que
ingressariam na instituição a partir do 2º trimestre de 2021. A exemplo
do certame inaugurado no ano anterior, o processo seletivo em questão
foi amplamente noticiado na imprensa.
Por último, mas não menos importante, como parte dos preparativos para
realização do Censo Demográfico, após consultas ao Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-COVID-19) do
Ministério da Saúde, o IBGE definiu um conjunto de protocolos
sanitários visando regulamentar e orientar o trabalho a ser efetuado pelos
agentes de campo no âmbito da operação censitária, tendo como
princípio maior a proteção à vida e à saúde dos entrevistadores e dos
entrevistados.
O breve histórico acima relatado nos permite afirmar que 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
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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".
(...)
Contudo, conforme o Ofício SEI Nº 20597/2021/ME (17774134), 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).

Assim, diferentemente do que sustenta o arguente, não há corte de
96% (noventa e seis por cento) do orçamento destinado à realização do Censo, eis
que o PLOA-2022 prevê dois bilhões de reais para tanto. Segundo as informações
presidenciais, “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” (documento
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eletrônico nº 22, fl. 52).
Ademais, o arguente sustenta que a extinção do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA teria fragilizado os mecanismos de
garantia do direito à alimentação adequada em todas as esferas de governo,
prejudicando a garantia de alimentação adequada da população em meio à
pandemia de COVID-19. A propósito, pleiteia o “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” (fl. 41 da petição inicial).
Sobre o tema, é válido transcrever os seguintes excertos da Nota SAJ
nº 270/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, da Subchefia de Assuntos Jurídicos da SecretariaGeral da Presidência da República (documento eletrônico nº 23, fls. 01/23):
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.
30. Referida Medida Provisória, após regular trâmite no Poder
Legislativo, foi convertida na Lei nº 13.844, de 2019.
(...)
32. Como consequência natural da Lei nº 13.844, de 2019 foi necessário
ajustar os colegiados integrantes da estrutura dos Ministérios, adaptandoos 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
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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 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.
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 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
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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 artigo 1º, 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.
41. Assim sendo, diante das transcrições dos dispositivos legais alhures
indicados, verifica-se que a questão afeta à segurança alimentar e
combate à fome estão em pleno funcionamento na atual estrutura do
Poder Executivo Federal. Deste modo, o que se tem é a organização
administrativa constitucionalmente deferida ao Chefe do Poder
Executivo, não havendo autorização constitucional para retorno do
CONSEA ou de outros colegiados, ou tampouco revogação de uma
Medida Provisória editada há quase 3 anos e já convertida em Lei.
(Grifou-se).

O Ministério da Cidadania também se pronunciou sobre tais
alegações, evidenciando a atuação da Pasta no que respeita à segurança alimentar
e nutricional na Nota Técnica nº 56/2021 (documento eletrônico nº 23, fls.
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134/137). Veja-se:
3.8. Cabe destacar, o Decreto n. 10.357, de 20 de maio de 2020, que
aprova a estrutura regimental do Ministério da Cidadania,
estabelece a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN) como uma das áreas de competência do Ministério da
Cidadania, cabendo à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social
(SEDS) assessorar o Ministro na supervisão e coordenação da referida
Política. Compete à Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva
Rural (SEISP), por sua vez, fomentar e manter a integração com outros
órgãos e entidades do Governo Federal para a execução das ações de
desenvolvimento social decorrentes das diretrizes da Política Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN).
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 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
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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 recurso s 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.
3.12. Ainda, no contexto enfrentado a partir da Pandemia da Covid-19,
cumpre destacar que o Ministério da Cidadania tem manifestado apoio às
ações que visem a redução de dificuldades de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, inclusive com a ampliação dos recursos
orçamentários, como o caso do Programa de Aquisição de Alimentos,
pois reconhece que as ações de caráter voltados à garantia da segurança
alimentar e nutricional (S AN) são fundamentais para que a política
acesse àqueles que se encontram em situação de maior fragilidade frente
à pandemia.
3.13. Assim, demonstra-se o interesse e empenho do Ministério da
Cidadania no apoio às ações de segurança alimentar e nutricional.
(Grifou-se).

Por fim, deve-se ressaltar que essa Suprema Corte tem reconhecido a
necessidade de, no exercício da jurisdição constitucional, manter postura
de deferência em relação à legitimidade político-democrática dos agentes públicos
eleitos, de modo a resguardar a integridade do seu espaço de deliberação. Precisa,
nesse sentido, é a argumentação exposta pelo Ministro LUIZ FUX no seguinte trecho
do voto que proferiu no julgamento da ADI nº 5062:
Em uma democracia, a Constituição é o documento fundante, mas não
exauriente do Estado. Isso significa que a resposta para a maioria dos
dilemas sociais, embora balizada, não está predefinida na Lei Maior.
Cabe a cada geração, através de seus representantes eleitos,
disciplinar, com significativa margem de conformação, os conflitos
intersubjetivos. Nesse cenário, toda inflação semântica dos
enunciados constitucionais implica supressão de espaço de escolha
das maiorias eleitas. Bem por isso já advertia o Chief Justice
Marshall, da Suprema Corte Norte-americana, que "We must never
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forget that it is a constitution we are expounding" (McCulloch v.
Maryland - 1819).
(ADI nº 5062, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal
Pleno, Julgamento em 27/10/2016, Publicação em 21/06/2017; grifouse).

Em sede doutrinária, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO ressalta a
liberdade do Legislativo para efetuar escolhas entre opções normativas igualmente
válidas e o dever dos juízes de observá-las. Veja-se:
Respeitadas as regras constitucionais e dentro das possibilidades de
sentido dos princípios constitucionais, o Legislativo está livre para fazer
as escolhas que lhe pareçam melhores e mais consistentes com os anseios
da população que o elegeu. O reconhecimento de que juízes e tribunais
podem atuar criativamente em determinadas situações não lhes dá
autorização para se sobreporem ao legislador, a menos que este tenha
incorrido em inconstitucionalidade.9

O dever de deferência da jurisdição constitucional não se circunscreve
ao âmbito legislativo. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal também
aplica a doutrina da deferência administrativa, segundo a qual não cabe ao Poder
Judiciário

simplesmente

substituir,

pela

sua

própria

interpretação,

a

compreensão formada pelas entidades administrativas acerca dos estatutos legais
que as regem. Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO
DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 7º,
III E XV, IN FINE, DA LEI Nº 9.782/1999. RESOLUÇÃO DA
DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002.
PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO
ADITIVOS. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
REGULAÇÃO SETORIAL. FUNÇÃO NORMATIVA DAS AGÊNCIA
REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CLÁUSULAS
CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE INICIATIVA E DO
DIREITO À SAÚDE. PRODUTOS QUE ENVOLVEM RISCO À
SAÚDE. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADA DA
ANVISA. ART. 8º, § 1º, X, DA Lei nº 9.782/1999. JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
DEFERÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
9

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a
construção do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 393/394.
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RAZOABILIDADE. CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE
DO USO DO TABACO – CQCT. IMPROCEDÊNCIA. (...) 9. Definidos
na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a
serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente
pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as
medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no
exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma
Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela
sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição
constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo
acerca do diploma definidor das suas próprias competências e
atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja
devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da
lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina
da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def.
Council). 10. A incorporação da CQCT ao direito interno, embora não
vinculante, fornece um standard de razoabilidade para aferição dos
parâmetros adotados na RDC nº 14/2012 pela ANVISA, com base na
competência atribuída pelos arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº
9.782/1999. 11. Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº
14/2012, definindo normas e padrões técnicos sobre limites máximos de
alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e restringindo o
uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do
tabaco, sem alterar a sua natureza ou redefinir características elementares
da sua identidade, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes
constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula
constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita
competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da
Lei nº 9.782/1999. Improcedência do pedido sucessivo. (...) 13. Ação
direta de inconstitucionalidade conhecida, e, no mérito julgados
improcedentes os pedidos principais e o pedido sucessivo. Julgamento
destituído de efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo,
porquanto não atingido o quórum para a declaração da
constitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada nº 14/2012 da
ANVISA.
(ADI nº 4874, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 01/02/2018, Publicação em 01/02/2019;
grifou-se).

Trata-se não apenas de deferência pela escolha dos representantes
eleitos, mas também do reconhecimento de que, não havendo desrespeito à
principiologia constitucional, determinado Poder seja mais apto a decidir sobre
determinado assunto. O esforço hermenêutico necessário para acolher a
argumentação apresentada na petição inicial resultaria em uma ampliação indevida
de princípios contidos na Lei Maior, de modo a lhes conferir alcance não previsto
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no texto constitucional e a causar interferência no âmbito discricionário dos demais
Poderes. Em tais hipóteses, o Judiciário deve se pautar pela autocontenção (judicial
self-restraint), a qual pode ser entendida como a prática decisória consistente na
“retração do poder judicial em favor dos outros poderes políticos, seja por motivos
de deferência político-democrática, seja por prudência político-institucional”.10
Desse modo, constata-se que a pretensão do arguente não merece
acolhida.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela
improcedência dos pedidos veiculados na inicial.
São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer no momento, cuja juntada aos autos ora se requer.
Brasília,

de dezembro de 2021.
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