EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI – RELATOR DA
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 885 –
DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADPF nº 885

O Instituto Alana, organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada à
defesa e proteção com absoluta prioridade dos direitos e melhor interesse de crianças e
adolescentes, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
número 05.263.071/0001-09, com endereço na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar, bairro
de Pinheiros, São Paulo - SP (doc. 1)(docs. 2), por meio de seus advogados (doc. 3), e a
RNPI – Rede Nacional Primeira Infância, representada legalmente pela União Nacional
dos Conselhos Municipais da Educação – UNCME/ Secional Pernambuco (doc. 4)(doc.
5), inscrita no CNPJ/MF sob o número 23.895.172/0001-76, com sede, na rua Monsenhor
Julio Maria, Ferreiros - Pernambuco, e sub sede na Rua Capitão Lima, nº 307, Recife –
Pernambuco, vêm respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no
artigo 138, do Código de Processo Civil, no artigo 7º, §2º da Lei 9869/99, bem como no
artigo 131, §3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, requerer sua habilitação
na condição de

AMICUS CURIAE

nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 885, em epígrafe,
proposta em 27 de setembro de 2021, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, em face das ações e omissões levadas a cabo pelo Poder Público Federal na gestão da
fome no Brasil, por violação a preceitos fundamentais da Constituição da República,
notadamente aqueles inscritos nos artigos 1º, inciso III; 3º, incisos I a IV; 5º, caput; 6º, caput,
c/c art. 196; 170, caput e inciso VII; e 193, caput.

Síntese das informações apresentadas na manifestação
Na presente solicitação de ingresso como amicus curiae, o Instituto Alana e a Rede
Nacional Primeira Infância destacam e desenvolvem, centralmente, as seguintes
informações fáticas e técnico-jurídicas:
(i) O Instituto Alana e a Rede Nacional Primeira Infância, por suas qualificações
técnicas, missões e atuações, preenchem os requisitos legais e jurisprudenciais para serem
habilitados na qualidade de amicus curiae nestes autos.
(ii) De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos referentes à vida,
à saúde e à alimentação de crianças e adolescentes. Ainda, crianças e adolescentes devem
estar em primeiro lugar no orçamento e, com isso, também nas políticas públicas, neste
caso, de combate à fome (art. 4º, ECA).
(iii) O direito à alimentação possui amplo amparo na legislação brasileira e nas
normas internacionais, previsto no artigo 5º do Marco Legal da Primeira Infância, nos
artigos 4º e 54, VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 24 da Convenção
sobre os Direitos da Criança, mencionado no Comentário Geral nº 7 do Comitê dos
Direitos da Criança, tratando-se de um direito fundamental, que deve ser garantido com
absoluta prioridade para crianças e adolescentes.
(iv) Frisa-se que as experiências de fome e de pobreza extrema ou violências
sofridas no período sensível de formação da arquitetura cerebral, em especial durante a
primeira infância, pode comprometer e prejudicar o desenvolvimento integral das
crianças12, podendo levar à consequências para toda a vida.
(v) Porém, dados de 2019, e portanto anteriores à pandemia da Covid-19, divulgados
pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI)3 revelam que 47,1%
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dos domicílios estudados com crianças menores de 5 anos apresentavam algum grau de
insegurança alimentar. Com os efeitos da falta de gestão adequada da pandemia da
Covid-19 no Brasil, o cenário de insegurança alimentar agravou-se e as repercussões
negativas na vida das crianças também se aprofundaram.
(vi) Pesquisa elaborada pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN), do Ministério da Saúde, confirma que, em 2020, apenas 21% das famílias
entrevistadas disseram que as crianças consumiam ao menos três refeições por dia — ou
seja, somente 1 em cada 5 crianças.
(vii) Ainda, estudo do UNICEF demonstrou que 13% das crianças brasileiras
deixaram de comer na pandemia4.
(viii) No que tange ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) não
houve coordenação nacional da política alimentar dos estudantes e foram identificados
problemas, como o valor baixo dos repasses em cartões alimentação, quantidade de alimentos
insuficientes, aumento do consumo de alimentos nocivos à saúde, a exemplo dos
ultraprocessados, e muitas famílias relatam que não receberam qualquer recurso nesse
sentido5. Vale destacar que o Pnae é suplementar para a garantia de refeições escolares em
cerca de 97% das escolas públicas urbanas e 98% das rurais. Ainda, a merenda é a única
refeição diária para 56% dos alunos na Região Norte e 50% dos alunos da Região Nordeste6.
(ix) Verifica-se, ainda, o desmantelamento das políticas de participação social na
elaboração e acompanhamento das políticas públicas com a extinção do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar (Consea), impossibilitando a participação da sociedade
civil na formulação e controle de políticas públicas.
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(x) É inviável proteger crianças e adolescentes sem garantir a proteção de quem cuida
delas. O aumento do desemprego, cortes salariais e queda na demanda por serviços são
elementos que prejudicam a geração de renda, principalmente entre as famílias em situação
de vulnerabilidade7. Imprescindível destacar que mulheres, sobretudo as mulheres negras
e as trabalhadoras domésticas, foram especialmente afetadas. Este cenário impacta
sobremaneira crianças e adolescentes, especialmente se não há ações efetivas de assistência
social e promoção de direitos.
(xi) Assim, o Estado tem o dever de atuar para enfrentar esta questão e garantir
alimentação adequada para todos (art. 6º da CF/88), em especial para as crianças e
adolescentes com absoluta prioridade (art. 227 e 208, VII da CF/88), com ênfase, portanto, ao
papel do Poder Judiciário de assegurar que o Poder Executivo cumpra o dever constitucional
específico de proteção adequada, sobretudo em se tratando de crianças e adolescentes.
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I - Possibilidade jurídica de intervenção via amicus curiae pelo Instituto Alana e pela
Rede Nacional Primeira Infância
1.

O instituto do amicus curiae teve sua inserção formal na legislação processual

constitucional com as Leis nº 9.868 e nº 9.882, ambas de 1999, que dispõem sobre o trâmite
das ações diretas de inconstitucionalidade e das arguições de descumprimento de preceito
fundamental, respectivamente. O novo Código de Processo Civil, entendendo a necessidade
de contato entre sociedade e judiciário no deslinde de questões de grande apelo popular,
implantou novo sistema de participação processual do amicus curiae em seu Capítulo V:
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação
de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência
nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos
de declaração e a hipótese do § 3º
§2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a
intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de
resolução de demandas repetitivas.

2.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal já havia construído entendimento consolidado

de que a possibilidade de manifestação da sociedade civil tem o objetivo de democratizar o
controle de constitucionalidade, oferecendo novos elementos para os julgamentos, o que
confere, inegavelmente, maior qualidade nas decisões. Acerca da importante contribuição da
figura do amicus curiae, já afirmou o Exmo. Ministro Relator Ricardo Lewandowski:
A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental
importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do
atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das
contribuições apresentadas. Nesse sentido, cabe ao Relator a análise do
binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos
benefícios potencialmente auferiáveis dessa participação, bem como a
delimitação de seus poderes8.

3.

Da norma legal e da jurisprudência sobre a possibilidade de manifestações de

organizações da sociedade civil na qualidade de amicus curiae em ações de controle
concentrado de constitucionalidade, extraem-se três requisitos de admissibilidade, a saber: (i)
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a representatividade do peticionário e a sua legitimidade material, comprovada pela missão
institucional do Instituto Alana, e da Rede Nacional Primeira infância, e por seus
trabalhos desenvolvidos nas áreas de promoção, proteção, defesa e controle de direitos
humanos de crianças e adolescentes; (ii) a relevância da matéria discutida e a repercussão
social da controvérsia, as quais serão detalhadas a seguir.
A) A representatividade adequada do Instituto Alana
4.

Neste ponto, apresentam-se as principais contribuições do Instituto Alana,

confirmando sua legitimidade e representatividade adequada para ingresso na condição de
amicus curiae no presente feito.
5.

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que

desenvolve programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância.
Criado em 1994, tem como missão honrar a criança. Dentre as finalidades previstas em seu
estatuto social estão:
Artigo 2º. O Instituto Alana tem por finalidade o fomento e a promoção da
assistência social, educação, cultura, esporte, a proteção e o amparo da
população em geral, visando à valorização do Homem e a melhoria da sua
qualidade de vida, conscientizando-o para que atue em favor de seu
desenvolvimento, do desenvolvimento de sua família e da comunidade em
geral, sem distinção de raça, cor, político partidária ou credo religioso. Tem
por finalidade também desenvolver atividades e projetos em prol do
desenvolvimento das capacidades plenas e da defesa dos direitos das crianças
e dos adolescentes, em consonância à sua missão de “honrar a criança''.
Parágrafo 1º. v) O Instituto Alana pode, para a consecução de seus objetivos
institucionais, utilizar todos os meios permitidos na lei, especialmente para
elaborar e promover intervenções judiciais diversas, entre elas o amicus
curiae, em ações que versem sobre violações de direitos ou tenham interesse
de crianças e adolescentes. (grifos nossos).

6.

Como visto, há previsão estatutária coincidente com a intervenção judicial via amicus

curiae, em defesa e promoção dos direitos e interesses de crianças e adolescentes, o que ora
se pleiteia e realiza.
7.

Por meio de suas ações e de seus programas, o Instituto Alana tem como objetivo dar

visibilidade e efetividade ao artigo 227, da Constituição Federal – que estabelece a regra da
absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes, os quais devem ser respeitados e
garantidos em primeiro lugar, em uma responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias
e sociedade. Nesse sentido, o Instituto Alana também busca informar, sensibilizar e

mobilizar pessoas, famílias, organizações, empresas e o poder público para que assumam, de
forma compartilhada, o referido dever constitucional.
8.

Importante salientar que o Instituto Alana, desde 2007, tem atuação especialmente

voltada à defesa dos direitos de crianças e adolescentes por meio da elaboração de ofícios,
notificações e representações, direcionados a instituições privadas e órgãos públicos, além de
realizar intervenções processuais e atuação judicial em todo o território nacional e em
diversos órgãos do Sistema de Justiça.
9.

O Instituto Alana já atuou na condição de amicus curiae no Supremo Tribunal

Federal em diversas ações, das quais destacam-se (i) na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) nº 2.4049, de relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, que visava à declaração de
inconstitucionalidade do artigo 254 do ECA, referente à Política Nacional de Classificação
Indicativa; (ii) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.590, igualmente de
relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, que questiona a nova política de educação especial
instituída pelo decreto 10.502 de 202010; (iii) no Habeas Corpus nº 143.64111, que visava à
concessão da ordem e a revogação da prisão preventiva decretada contra todas as gestantes e
mulheres com filhos de até 12 anos de idade ou de pessoas com deficiência como medida de
extrema urgência, pela preservação da vida e da integridade física das crianças e das
mulheres; entre outras.
10.

Ademais, de de 2012 até 2020, o Instituto Alana foi conselheiro no Conselho

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e, desde março de 2020,
também faz parte do Conselho de Comunicação Social (CCS)12. O Instituto Alana,
atualmente, integra espaços importantes de debate e defesa do direito à internet de crianças e
adolescentes, como a Comissão de Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos
Humanos (doc. 4). Além disso, compõe o Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil da
Política de Classificação Indicativa, o Conselho Consultivo da Defensoria Pública do Estado
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de São Paulo, e é membro da Parceria Global da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo
Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, tendo ainda recebido, em 2013,
homenagem do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que outorgou a comenda da
Ordem do Mérito Judiciário em vista do trabalho desenvolvido pela promoção dos direitos da
criança13.
11.

Sobre o tema da insegurança alimentar, é válido mencionar que o Instituto Alana fez

parte da Comissão Permanente de Ambientes Alimentares e Nutrição do Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea), pelo biênio 2017 a 201914, tendo
atuação, por meio do programa Criança e Consumo, com o foco principalmente nos aspectos
regulatórios do setor de alimentação15. Extinto em 2019, o Consea era um conselho de
direitos e de participação social de caráter consultivo e tinha como função assessorar a
Presidência da República em temas relacionados ao direito humano à alimentação adequada e
saudável. O Instituto Alana ocupou seu segundo mandato no conselho, iniciado em maio de
2017.
12.

Ressalta-se que o Instituto Alana já participou de consultas à especialistas organizadas

pela Organizações das Nações Unidas (ONU) sobre alimentação e marketing, assim como na
elaboração e divulgação das diretrizes das Recomendações da Consulta de Especialistas da
Organização Pan-Americana da Saúde sobre a Promoção e a Publicidade de Alimentos e
Bebidas Não Alcoólicas para Crianças nas Américas 16.
13.

Destacam-se, ainda, os termos de parceria e cooperação firmados com o Conselho

Federal da Ordem dos Advogados17, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos

Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministério da Justiça concede Ordem do Mérito. Disponível em:
<https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1544814417.83>. Acesso em 28/11/2021.
14
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15
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Territórios18, o E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro19, o E. Tribunal de Justiça de São
Paulo20 e com o Ministério Público do Estado de São Paulo21.
14.

O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que os direitos de crianças e

adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, o que inclui que estejam em
primeiro lugar no âmbito de orçamento, políticas e serviços públicos, conforme artigo 4º do
ECA. Dado que o texto constitucional e legal estabelecem, para tanto, a responsabilidade
compartilhada entre Estado, família e sociedade para a efetivação da absoluta prioridade,
legitima-se a participação e o controle social, inclusive via amicus curiae.
15.

É indubitável que a discussão trazida a este Supremo Tribunal Federal impacta

diretamente na defesa e garantia de direitos da infância e adolescência, motivo pelo qual a
intervenção do Instituto Alana revela-se adequada e oportuna.
B) A representatividade adequada da Rede Nacional Primeira Infância - RNPI
16.

Fundada no Brasil em 16 de março de 2007, a Rede Nacional Primeira Infância

(RNPI) é uma articulação nacional de organizações da sociedade civil, do governo, do setor
privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam, direta ou indiretamente,
pela promoção e garantia dos direitos da criança na primeira infância – sem discriminação
étnico-racial, de gênero, regional, religiosa, ideológica, partidária, econômica, de orientação
sexual ou de qualquer outra natureza. Atualmente, é constituída por mais de 250 organizações
membros, cujo leque de especialidades abrange todas as áreas sociais, entre elas os direitos da
criança à saúde, educação e ao seu desenvolvimento integral.
17.

A RNPI tem caráter inclusivo e abrangente, atuando em sinergia com outras redes e

iniciativas que tratam de temas relativos à primeira infância, não admitindo associação com
TJDFT. TJDFT e Instituto Alana assinam parceria voltada à defesa dos direitos na infância. Disponível
em:
<http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2017/junho/cij-df-e-instituto-alana-assinam-parceria-volt
ada-a-defesa-dos-direitos-na-infancia>. Acesso em 15/03/2022.
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organizações que não se adequem aos princípios da RNPI, aos preceitos da Constituição
Brasileira, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Convenção sobre os Direitos da
Criança ou de outras convenções internacionais sobre os direitos da criança das quais o Brasil
é signatário e demais legislações nacionais sobre o tema, como previsto em seu Regimento
Interno:
Art. 2º. A RNPI é um foro de articulação de organizações que atuem direta ou
indiretamente na proteção, promoção e garantia dos direitos de crianças de
até seis anos. Está aberta a todas as organizações que expressem, em sua
conduta, adesão à Carta de Princípios da RNPI e observância dos preceitos da
Constituição Brasileira, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da
Convenção sobre os Direitos da Criança e das demais convenções
internacionais e normas sobre os direitos da criança, vigente no Brasil.

18.

Eleita para o triênio 2022-2024, a União Nacional dos Conselhos Municipais da

Educação – UNCME/ Secional Pernambuco, possui como coordenador Estadual, Manuel
Messias Silva de Sousa, estando por outorga à frente da Secretaria Executiva, Maria
Aparecida Freire Bezerra, a qual representa oficialmente a RNPI, conforme previsto no artigo
17 de seu Regimento Interno. O Grupo Gestor, com gestão entre 2020 e 2022, é atualmente
composto pelas seguintes organizações: Aldeias Infantis SOS Brasil, Centro de Criação de
Imagem Popular (CECIP), Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre Infância
(CIESPI/PUC-Rio), Instituto Promundo, Lar Transitório de Christie, Movimento Interfóruns
de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), Pastoral da Criança, Plan International Brasil, União
Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME), Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), e Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI). Os membros
suplentes são representados pelas organizações Criança Segura, Instituto Brasiliana e Visão
Mundial.
19.

Desde 2010, a RNPI possui como uma de suas atividades a realização e o incentivo

de formulação de planos pela primeira infância. Em 2010, a rede elaborou, com ampla
participação social e do próprio governo, o Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI)
2010-202222. Em dezembro de 2010, o PNPI teve aprovação do CONANDA e, em janeiro de
2011, foi acolhido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República como
um plano integral, isto é, que engloba todos os direitos da Primeira Infância. Como forma de
aplicação e difusão regional das diretrizes elaboradas pela RNPI, a mesma se empenha para
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaborem seus respectivos Planos pela
22
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Primeira Infância como instrumentos técnicos e políticos para atender os direitos da criança
de forma intersetorial e integrada. Em 2020, o PNPI foi revisto e atualizado, também de
forma amplamente participativa, agregando novos temas e ampliando as ações, de sorte a
constituir-se um importante meio de implementação da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016,
conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. Acompanhando a Agenda 2030, a
vigência da nova versão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi estendida até
203023. A revisão seguiu o processo participativo anterior, porém alargado, devido à maior
amplitude da RNPI e pela inclusão do Poder Judiciário nos estudos, nos debates e nas
proposições sobre a primeira infância, cujo processo culminou no Pacto Nacional pela
Primeira Infância, promovido e coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
20.

Destaca-se que, no Plano Nacional pela Primeira Infância, é consagrada a concepção

holística da criança, como pessoa na sua inteira dignidade, cidadã e sujeito de direito, e
articula todas as políticas, os planos e as ações setoriais numa visão integrada para o
atendimento integral de todos os direitos da criança na faixa etária da primeira infância.
Assim, esses planos contribuem para a superação da fragmentação das políticas sociais e das
ações setoriais, reconstruindo o sentido de unidade intrínseca da pessoa e dos seus direitos.
21.

A RNPI também concentrou esforços na articulação da campanha Criança é

Prioridade, ainda em atividade, levando para os candidatos aos cargos de Prefeitos e
Prefeitas, Governadores e Governadoras, ampliando em 2022, para os candidatos e
candidatas ao legislativo e ao senado, uma Carta sobre o significado dos primeiros seis anos
de vida para a formação da pessoa e a importância de uma política municipal e estadual
intersetorial que priorize ações de proteção e promoção dos direitos da criança na primeira
infância. Em conjunto com a Carta, também é apresentado ao candidato um Termo de
Compromisso, pelo qual ele se compromete a colocar, caso seja eleito, a primeira infância
como prioridade em seu plano de governo e elaborar o Plano Municipal pela Primeira
Infância. Com intuito de subsidiar a elaboração dos planos municipais pela Primeira Infância,
a RNPI elaborou o Guia para Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, cuja 4ª
edição foi lançada no dia 24 de novembro de 202024.
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22.

A RNPI também realiza atividade de advocacy que consistem em: (i)

acompanhamento das políticas públicas nacionais voltadas à criança, tendo, em diversas
ocasiões e diferentes temas, participado de ações conjuntas com setores governamentais no
sentido de superação de problemas e do melhor desenho das propostas de ação; (ii)
intervenções, no Congresso Nacional, pelos direitos da criança, acompanhando a
apresentação e a tramitação de projetos de lei e subsidiando tecnicamente sua análise em vista
do melhor interesse da criança; e (iii) atuação em parceria com a Frente Parlamentar Mista da
Primeira Infância em diversas atividades.
23.

Evidente, portanto, a representatividade adequada da RNPI - Rede Nacional

Primeira Infância, representada oficialmente pela União Nacional dos Conselhos
Municipais da Educação – UNCME Seccional Pernambuco, com atuação temática nas
pautas de direitos das crianças, a qual, somada às contribuições apresentadas a esta Suprema
Corte, comprovam de maneira indubitável a pertinência de sua atribuição na condição de
amicus curiae.

C) A relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia
24.

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) denuncia

as graves violações a preceitos fundamentais da Constituição Federal, tratando-se
especificamente do direito fundamental à alimentação adequada, o princípio da dignidade da
pessoa humana, bem como o agravamento do cenário da fome em razão da pandemia da
Covid-19, visando conferir ao Governo Federal o dever de implementar políticas públicas
junto aos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal no sentido de minimizar a
fome no Brasil.
25.

Assim, o Exmo. Ministro Relator Dias Toffoli, tendo em vista a relevância da questão

debatida, determinou a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a
fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. Solicitou, então, informações à parte
requerida, no prazo de 10 (dez) dias e determinou a abertura de vista, sucessivamente, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
26.

Após, a Advocacia-Geral da União apresentou manifestação que, em síntese, alegou a

inépcia de alguns pedidos específicos da inicial, no sentido de que são insustentáveis pelos
seus fundamentos. Esses pedidos tidos como absolutamente ineptos pela Advocacia Geral da

União foram os 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.
27.

Nesse sentido, a AGU manifestou-se também sobre a inadequação da via eleita, por

situações de ofensas reflexas à Constituição, também, presumidamente pelo não
preenchimento da subsidiariedade e pela violação ao princípio da separação dos três poderes,
reclamando, assim, a impossibilidade de conhecimento da exordial por suposta caracterização
de ingerência indevida nas atribuições/atuações de outro Poder.
28.

A vista disso, é importante destacar que, depois de anos em franca queda25, a situação

de insegurança alimentar voltou a assolar o Brasil, mesmo antes da pandemia da Covid-19.
Relatório da FAO26 revelou que a curva para desnutrição cresceu27 e, de acordo com os dados
do IBGE anunciados em 202028, comprovou-se que, em 2018, o Brasil retornou ao Mapa
da Fome29. Dados de 2019, e portanto anteriores à pandemia, divulgados pelo Estudo
Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI)30 revelam que 47,1% dos domicílios
com crianças menores de 5 anos estudados apresentavam algum grau de insegurança
alimentar.
29.

Durante a pandemia, esses números se mostram ainda mais alarmantes, conforme será

demonstrado a seguir. Como apresentado na exordial, este cenário é reflexo de ações e
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omissões do Poder Público Federal na gestão da fome, com a ocorrência de diversas
violações a preceitos fundamentais da Constituição da República, em especial aqueles
inscritos nos artigos 1º, inciso III; 3º, incisos I a IV; 5º, caput, 6º, caput, c/c artigo 196; 170,
caput e inciso VII; e 193, caput.
30.

Devido à abrangência desses impactos sobre a população em geral, mas sobretudo

sobre crianças e adolescentes, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, a matéria
desta ação faz-se extremamente relevante, de interesse público e de ampla repercussão social,
motivo pelo qual se requer, desde já, a admissão do Instituto Alana e da Rede Nacional
Primeira Infância no presente pleito, a fim de apresentar informações técnico-jurídicas
relativas aos direitos de crianças e adolescentes brasileiros na temática da fome e da
insegurança alimentar.
II - A ADPF 885 e a garantia dos direitos fundamentais à vida e à alimentação de
crianças e adolescentes
31.

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 885 tem por objeto

reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público, conforme consta no
artigo 1º da Lei nº 9.882/99. Posto isso, ressalta-se a importância deste instrumento jurídico
frente às ações e omissões atribuídas ao Poder Público Federal no âmbito da implementação e
fortalecimento de políticas públicas de combate à fome.
32.

A partir dos dados aqui apresentados, reforça-se que esta ADPF configura-se em

legítima intervenção judicial no âmbito da implementação de políticas públicas voltadas à
realização de direitos fundamentais de crianças e adolescentes e seus familiares, consoante
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, com o objetivo específico de controlar as
insuficiências de políticas públicas voltadas à concretização dos direito à vida e à
alimentação.

A) Direito à alimentação: condição intrínseca para a vida e o desenvolvimento infantil
33.

O direito à alimentação está intrinsecamente conectado ao direito à vida e ao

desenvolvimento infantil. Em se tratando de pessoas em situação de desenvolvimento e em

situação de vulnerabilidade, os impactos da insegurança alimentar (seja leve, moderada ou
grave31), resultam em danos que afetam diretamente e em múltiplas facetas a saúde humana.
34.

No que diz respeito às crianças e adolescentes, esses danos são ainda mais

evidenciados. Segundo relatório da Fiocruz, um adequado estado nutricional está
diretamente relacionado à promoção do crescimento e desenvolvimento infantil32,
melhor resposta imunológica e redução da mortalidade, sendo crucial para recuperação no
caso de ocorrência de infecções. Por sua vez, a falta de acesso à alimentação adequada
traz como consequência o cenário inverso, deixando essas crianças e adolescentes mais
vulneráveis a agentes infecciosos e trazendo impactos significativos no crescimento, no
desenvolvimento cognitivo, bem como na saúde física e mental 33.
35.

Segundo a Organização Mundial da Saúde34, a nutrição é uma parte crítica da saúde e

do desenvolvimento. Dessa forma, um estado nutricional adequado está relacionado à
melhoria da saúde infantil, a sistemas imunológicos mais fortes, prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis35, e à gravidez e parto mais seguros.
36.

Importante destacar que, conforme consta no Guia Alimentar para a População

Brasileira36, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalentes
em grupos vulneráveis da população, como em indígenas, quilombolas e crianças e mulheres
que vivem em áreas vulneráveis. Ainda, é necessário identificar os impactos da gestão
ineficiente da pandemia de Covid-19, envolvendo ações e omissões do Poder Público
31
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Federal, que geraram consequências no estado nutricional e na alimentação de muitas
crianças e adolescentes, em especial aquelas mais vulneráveis. Conforme aponta a Pastoral da
Criança37, o impacto da redução da renda familiar, em função da instabilidade econômica,
atingiu demasiadamente e desproporcionalmente as famílias brasileiras.
37.

Previsto no artigo 6º da Constituição Federal, o direito humano à alimentação

adequada também está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 e no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Ainda, o
direito à alimentação está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, nos artigos 4º e 54,
VII do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 5º do Marco Legal da Primeira
Infância.
38.

Segundo o que determina o Comentário Geral no 12 da Organização das Nações

Unidas (ONU), o direito à alimentação “[...] realiza-se quando cada homem, mulher e
criança, sozinho ou em companhia de outros, tem acesso físico e econômico,
ininterruptamente, à alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção.”38
39.

O ECA traz o direito à alimentação em seu art. 4º, ecoando a responsabilidade

compartilhada na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, junto à regra da prioridade
absoluta na efetivação dos seus direitos.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. (grifos inseridos)

40.

Ainda, a Lei nº 11.346 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional – SISAN, determina, em seu artigo 2º que a “alimentação adequada é
direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à
realização dos direitos consagrados na Constituição Federal”. Para tanto, o Poder Público
deve adotar políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança
alimentar e nutricional da população. Ainda, de acordo com a mesma:
37
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Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis. (grifos inseridos)

41.

No que tange às crianças de zero a seis anos, de acordo com o artigo 5º do Marco

Legal da Primeira Infância, Lei nº 13.257 de 2016, constituem áreas prioritárias para as
políticas públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, dentre
outras. Frisa-se que as experiências de negligência, fome, pobreza extrema ou violências
sofridas nesse período sensível de formação da arquitetura cerebral comprometem e
prejudicam o desenvolvimento integral das crianças39.
42.

Estudos indicam que o estresse tóxico pode impactar negativamente a arquitetura

cerebral e aumentar o risco de doenças físicas e mentais relacionadas ao estresse40, levando
ainda a efeitos danosos no aprendizado, no comportamento e na saúde durante toda a vida41.
Tal prejuízo ao desenvolvimento infantil é especialmente gravoso durante a primeira infância,
dado que os picos de desenvolvimento das vias sensoriais, da visão, da audição, da linguagem
e das funções cognitivas concentram-se especialmente nos primeiros meses de vida e
mantêm-se elevadas até o sexto ano de vida42.
43.

O estudo sobre “Insegurança alimentar familiar e desenvolvimento na primeira

infância no Brasil: uma análise de crianças menores de 2 anos”43, realizado com mais
1000 crianças no Distrito Federal, entre 2017 e 2018, concluiu que quase 40% das crianças
viviam em situação de insegurança alimentar e que 15,1% corriam o risco de atrasos no
desenvolvimento. No estudo, os pesquisadores defendem que a insegurança alimentar está
fortemente associada ao risco de atrasos no desenvolvimento em crianças menores de 2 anos
e indicam que os investimentos que previnem ou mitigam esse estado nutricional são
39
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essenciais para um melhor desenvolvimento humano. Reforça-se, ainda, que a primeira
infância é um período altamente sensível para o desenvolvimento de sinapses ou redes
neurais e a alimentação adequada pode ajudar a melhorar as chances de que as crianças
tenham a oportunidade de alcançar todo o seu potencial de desenvolvimento44.
44.

O direito à alimentação possui amparo na legislação, tratando-se de um direito

fundamental, que deve ser garantido com absoluta prioridade para crianças e adolescentes,
motivo pelo qual se pleiteia a presente ação, visto que os dados de desnutrição e fome
encontram-se em estado de contínuo crescimento.
45.

Recentemente, ganhou notoriedade o relato sobre a frequência com que vem

ocorrendo desmaios nas escolas públicas brasileiras45. As cenas de crianças desmaiando não
se tratam de um caso isolado46 e demonstram a situação de calamidade da fome que tem
afetado as crianças em contexto nacional. O desfinanciamento de políticas socioassistenciais,
o retorno do Brasil ao Mapa da Fome47, como já mencionado anteriormente, a má gestão da
pandemia de Covid-19, o aumento da insegurança econômica e, consequentemente,
alimentar, conforme será aprofundado no próximo item, ajudam a compreender as causas
para fenômenos tão extremos como os que têm ocorrido nas escolas públicas brasileiras. Isso
demonstra que o direito à alimentação é fundamental para a garantia e exercício dos demais
direitos, como o direito à educação.
46.

Esse contexto viola diplomas internacionais como a Convenção sobre os Direitos da

Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 99.710 de 1990, que, em seu artigo
24, estabelece que os Estados Partes adotarão medidas necessárias para o combate à
desnutrição48.
Artigo 24. 2.Os Estados Partes devem garantir a plena aplicação desse direito
e, em especial, devem adotar as medidas apropriadas para:
(...)
44
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c)combater as doenças e a desnutrição, inclusive no contexto dos cuidados
primários de saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia
prontamente disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água
limpa de boa qualidade, tendo em vista os perigos e riscos da poluição
ambiental; (...)
e)assegurar que todos os setores da sociedade, especialmente os pais e as
crianças, conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição da criança, as
vantagens do aleitamento materno(...) (grifos inseridos)

47.

Por sua vez, o Comitê sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações

Unidas (ONU)49, enquanto responsável por monitorar o cumprimento da Convenção sobre os
Direitos da Criança e de seus Protocolos Facultativos, periodicamente publica interpretações
normativas das provisões de direitos humanos e sua relação com as crianças e adolescentes
por meio de Comentários Gerais, unificando o entendimento internacional dos direitos da
criança e solidificando parâmetros mínimos de proteção a serem seguidos pelos Estados.
48.

Os compromissos internacionalmente assumidos pelo Brasil, especialmente a

Convenção sobre os Direitos da Criança, o vinculam na observância dos Comentários Gerais.
Nesse sentido, esta Suprema Corte tem considerado os Comentários Gerais em sua
jurisprudência. A saber, cita-se recente voto proferido pelo Exmo. Ministro Ricardo
Lewandowski50 no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.988, em que fez referência
aos Comentários Gerais nº 10 e nº 24 para fundamentar o seu posicionamento.
49.

Posto isso, o Comentário Geral n° 7 do Comitê dos Direitos da Criança, ao tratar

sobre a Implementação dos Direitos das Crianças desde a Primeira infância51, alerta que a
desnutrição continua a ser um dos principais obstáculos para a realização dos direitos
na primeira infância. E determina que, desde cedo, as próprias crianças devem ser incluídas
em atividades que promovam uma boa nutrição e um estilo de vida saudável que seja
preventivo de doenças.
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50.

Ainda, este mesmo Comentário Geral, ressalta que a desnutrição e as doenças

advindas da insegurança alimentar têm impactos de longo prazo na saúde física e no
desenvolvimento das crianças, pois afetam seu estado mental, inibindo o aprendizado e
a participação social e reduzindo as perspectivas de realização de seu potencial52. Nesse
contexto, ressalta a responsabilidade dos Estados parte em garantir que as crianças tenham
acesso à alimentação adequada.
51.

Por fim, cita-se a adesão do Brasil aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS). Parte da Agenda 2030 – um plano global composto por 17 objetivos e 169 metas a
serem alcançados até 2030, pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas –,
os objetivos e metas são compromissos efetivos para estimular a ação para os próximos anos
em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta53.
52.

Os ODS são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do

desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Especificamente, o
Objetivo n. 2 refere-se à meta de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e
melhoria da nutrição54. O objetivo até 2030 é acabar com a fome e garantir o acesso de
todas as pessoas, especialmente aos mais vulneráveis, incluindo as crianças, a alimentos
seguros, nutritivos e suficientes. Contudo, observa-se que, em vez de avançar, o Brasil
retrocede diante dessa agenda, conforme verificado no V Relatório Luz. Segundo os dados
apresentados, desde 2017 e sobretudo em 2019, com a extinção do CONSEA, o aumento da
fome tem sido contínuo: em 2020, foram 113 milhões de brasileiros e brasileiras em situação
de insegurança alimentar e 19 milhões em situação de fome55. É importante ressaltar, ainda, a
análise racial da fome no Brasil: a fome atinge 10,7% das famílias negras, contra 7,5% das
brancas.
53.

Assim, por todo o exposto, fica evidente a ampla necessidade de garantia da

segurança alimentar para todos os indivíduos, em especial para crianças e adolescentes,
indivíduos que estão em peculiar fase de desenvolvimento, o qual depende, em grande
medida, de seu estado nutricional. Sabe-se que os empecilhos para efetivação do direito
52
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humano à alimentação cooperam para o aumento da vulnerabilidade, da pobreza e de todas as
marginalizações sociais56. A redução desses empecilhos é o que objetiva essa Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental, com a efetivação do direito fundamental à
alimentação, junto à inclusão de mecanismos para minimizar o cenário da fome que assola o
Brasil, como será aprofundado no tópico a seguir.
B) O contexto de insegurança alimentar de crianças e adolescentes no Brasil
54.

É necessário destacar no bojo do direito fundamental à alimentação, o contexto de

insegurança alimentar que assola o Brasil. A segurança alimentar é entendida como:
Realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica
e socialmente sustentáveis57.

55.

Com a pandemia e a suspensão das atividades presenciais nas escolas e creches,

também houve a suspensão ao acesso de recursos fornecidos por tais locais (pedagógicos,
alimentícios, culturais e esportivos). Especialmente, suspendeu-se, para uma enorme parcela
de crianças e adolescentes, o direito à alimentação de qualidade, promovida pelos programas
de alimentação escolar.
56.

Vale destacar que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é

suplementar para a garantia de refeições escolares em cerca de 97% das escolas públicas
urbanas e 98% das rurais58. Ainda, a merenda é a única refeição diária para 56% dos alunos
na Região Norte e 50% dos alunos da Região Nordeste59. Nesse contexto, cabe ressaltar
também que, durante o período da pandemia de Covid-19 e de suspensão das aulas
presenciais, o Governo Federal vetou a possibilidade de transferência do orçamento do PNAE
56
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às famílias dos estudantes e publicou lei60 e resolução61 sobre sua execução durante a
pandemia, regulamentando a distribuição de kits alimentares, a critério dos governos
subnacionais, observando as quantidades adequadas à faixa etária, de acordo com o período
em que o estudante seria atendido na unidade escolar.
57.

Sem uma coordenação nacional da política alimentar dos estudantes, coube aos

governos estaduais e municipais a adoção de medidas específicas e complementares para
alimentação estudantil. Os governos subnacionais agiram, de forma descoordenada, para a
oferta de cartões de alimentação, com repasses financeiros do próprio orçamento. Esta
política emergencial contribuiu para minimizar os impactos das escolas fechadas no que se
refere à segurança alimentar dos estudantes. Contudo, ainda assim, foram identificados
problemas, como o valor baixo dos repasses em cartões alimentação, quantidade insuficiente
de alimentos, aumento do consumo de alimentos nocivos à saúde, como os ultraprocessados,
e muitas famílias relatam que não receberam qualquer recurso nesse sentido62.
58.

Repisa-se que a alimentação escolar cumpre um papel de proteção social, visto que

acarreta diversos benefícios, como por exemplo: a mitigação da fome, a garantia da
aprendizagem, o aumento do rendimento escolar e a formação de práticas alimentares
saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e nutricional63.
59.

Um segundo prejuízo trazido pela Lei nº 13.987 e pela Resolução nº 2 de 9 de abril de

2020 foi a retirada da prioridade dos assentamentos da reforma agrária e comunidades
indígenas e quilombolas no fornecimento de alimentos da merenda escolar, o que priva ainda
mais estes povos do acesso aos mercados. Ainda, impõe a obrigatoriedade de destinação
mínima

de 30% dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação para aquisição de alimentos com esses grupos, para inserir a
obrigatoriedade de destinação de 40% deste valor para aquisição de leite (sem a necessidade
de processos licitatórios), além de abrir brechas para introdução de alimentos
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ultraprocessados. Essas alterações foram amplamente criticadas64, pois fragilizam a relação
com as comunidades escolares, abrem margem para redução da qualidade alimentar dos
estudantes e condicionam uma alta porcentagem do orçamento a um único alimento, o leite.
60.

Nesse contexto, dados de 2019, e portanto anteriores à pandemia, divulgados pelo

Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI)65 revelam que 47,1% dos
domicílios com crianças menores de 5 anos estudados apresentavam algum grau de
insegurança alimentar, sendo 38,1% classificados como insegurança alimentar leve, 5,2%,
moderada e 3,8%, grave. A prevalência de crianças brasileiras menores de 5 anos com algum
grau de insegurança alimentar foi de 40,0% entre as brancas, 51,2% entre as pardas e 58,3%
entre as pretas, sendo que as situações de maior vulnerabilidade se destacam nas
macrorregiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste66.
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61.

Em um país desigual como o Brasil, a fome tem endereço, cor e gênero, e está

proporcionalmente mais presente nas áreas rurais, no Nordeste e em famílias chefiadas por
mulheres negras. Por exemplo, dados apontam que 74% dos domicílios com insegurança
alimentar grave67 têm como referência uma pessoa negra68.
62.

Quando falamos da fome, a população negra representa as maiores e piores parcelas

dos afetados. A desigualdade racial no Brasil é evidente, de acordo com a Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), 59,2% da
população negra contém algum grau de insegurança alimentar, já entre os brancos, é de
51%69.
63.

Ainda, é preciso ressaltar que, no cenário de pandemia de Covid-19, assistiu-se a

retrocessos em matéria socioambiental envolvendo povos e comunidades indígenas e, na
conjuntura da fome e da desnutrição, houve um impacto mais severo entre crianças e
adolescentes indígenas. Nesse sentido, ressaltamos condições prévias para a segurança
alimentar para as crianças indígenas em um contexto pré-pandemia, quais sejam: o direito à
terra e a um ecossistema equilibrado (para a plantação e caça); o direito à água limpa (para
pesca); e a um atendimento de saúde adequado. Além disso, em muitos territórios
(demarcados e não demarcados), as ameaças às terras70 e a tais direitos colocam as crianças
indígenas como ainda mais vulneráveis a qualquer tipo de doença, incluindo a Covid-19.
64.

Na Terra Indígena Yanomami, por exemplo, além da falta de proteção contra a

pandemia da Covid-19, a falta de políticas públicas de saúde e assistência social
adequada71 e a grande presença do garimpo ilegal que se utiliza ilegalmente do
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mercúrio72, foram e são alguns dos fatores que impactam a vida e saúde das crianças73. Um
recente estudo de iniciativa do UNICEF, constatou que, em alguns territórios, 80% das
crianças indígenas abaixo dos cinco anos apresentam desnutrição crônica, 48% têm sinais de
desnutrição aguda e 67% de anemia74. Soma-se a isso os dados do recente relatório do IPCC,
que de forma inédita trouxe especial de como os impactos das mudanças climáticas afetarão
amanhã, a vida das crianças de hoje75. Assim, se nenhuma ação imediata for tomada, as
crianças e adolescentes que crescem na América do Sul enfrentarão um cenário de escassez
hídrica, de indisponibilidade de alimentos e de danos à saúde e ao seu desenvolvimento
integral76.
65.

Durante a pandemia, pesquisa da Rede PENSSAN realizada em dezembro de 202077 -

ou seja, ainda antes do momento mais grave da pandemia no Brasil e quando ainda estava
sendo fornecido o auxílio emergencial de R$ 600 - constatou que, do total de 211,7 milhões
de brasileiros, 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança alimentar e,
destes, 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente. Ainda, 19 milhões de
brasileiros enfrentavam a fome.
66.

Ainda, as consequências econômicas causadas pela pandemia projetam um cenário de

redução da renda das famílias brasileiras, principalmente das mais vulnerabilizadas. Pesquisa
elaborada pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), do Ministério da
Saúde, confirma que, em 2020, apenas 21% das famílias entrevistadas pelo SISVAN
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disseram que as crianças consumiam ao menos três refeições por dia — ou seja, somente
1 em cada 5 crianças78.
67.

Além disso, estudo do UNICEF mostrou que 13% das crianças brasileiras

deixaram de comer na pandemia79. Sobre o tema, o representante regional da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Julio Berdegué, afirmou que
diante da crise apresentada, é necessário garantir uma alimentação adequada, nutritiva e
diversificada, possibilitando o fortalecimento do sistema imunológico contra doenças.
Segundo Julio, essa é uma tarefa que deve ser adaptada nos diferentes países e é fundamental
que os sistemas de proteção social exerçam esse papel para garantir a alimentação da
população mais vulnerável80.
68.

Nesse contexto, é necessário garantir a segurança alimentar e nutricional da população

e o acesso aos alimentos adequados e saudáveis, de acordo com as recomendações do Guia
Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, com medidas de proteção no
contexto da epidemia da Covid-19. Para isso, de acordo com a Frente pela Vida, composta
por diversas organizações81 que atuam no campo da saúde, é imprescindível retomar a
implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN),
junto ao conjunto de ações voltadas a garantir o cumprimento do Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável, com prioridade para o restabelecimento do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). Ademais, fortalecer as políticas
de Segurança Alimentar e Nutricional, com articulação junto aos movimentos sociais e às
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diversas áreas envolvidas, como as políticas de agricultura, agroecologia, abastecimento,
assistência social, educação, entre outras82.
69.

O estado de calamidade pública, agravado diante da falta de coordenação política

adequada na pandemia por parte do Governo Federal, vem ocasionando uma série de riscos e
violações aos direitos à vida e à saúde de crianças e adolescentes, em especial daqueles mais
vulnerabilizados. Sabe-se que um adequado estado nutricional está diretamente relacionado à
promoção do crescimento e desenvolvimento infantil, melhor resposta imunológica e redução
da mortalidade, sendo crucial para recuperação no caso de ocorrência de doenças e infecções.
70.

Diante deste quadro, as políticas públicas são fundamentais para enfrentar esse

problema. As iniciativas da sociedade civil são e estão sendo muito importantes nesse
momento, com a filantropia, a solidariedade e as redes que são formadas. Porém, quando se
trata sobre insegurança alimentar, fala-se de um direito básico, que é o direito à alimentação,
motivo pelo qual o Estado tem o dever de atuar para enfrentar o problema e garantir
alimentação adequada para todos, com ênfase, portanto, ao papel do Poder Judiciário
de assegurar que o Poder Executivo cumpra o dever constitucional específico de
proteção adequada a esta população.
71.

Nesse sentido, a FAO indica que, para enfrentar essa questão, há que se articular

uma estratégia multidimensional de combate à fome, o que inclui a elevação da questão como
prioridade política e o aumento da renda dos mais pobres, tanto com a geração de empregos
formais, com o crescimento real do salário mínimo como a partir de programas de
transferência de renda, bem como com o fortalecimento da alimentação escolar adequada e
nutritiva.
72.

Enfim, é preciso uma união de políticas econômicas e sociais para garantir a

segurança alimentar e nutricional da população e o acesso aos alimentos adequados e
saudáveis, de acordo com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira
do Ministério da Saúde. Nesse ínterim, urgente se faz a atuação do Poder Judiciário, visto
que, conforme postulou o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, “não há que se falar em
violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que os atos do Poder
Executivo estão submetidos ao controle de legalidade efetuado pelo Poder Judiciário”83.
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C) A importância do CONSEA e da participação social na construção de políticas
públicas
73.

A Medida Provisória nº 870 revogou os dispositivos da Lei nº 11.346/2006 que tratam

do Consea. O Consea foi um importante espaço de articulação intersetorial entre
representantes de diversos segmentos sociais e de órgãos públicos para a elaboração e o
monitoramento de políticas públicas. A participação social é elemento essencial da gestão
pública democrática e está em total consonância com a busca pela ampliação e efetivação do
Estado Democrático de Direito no país.
74.

A atuação do Consea, ainda, foi reconhecida nacional e internacionalmente, a

exemplo de sua participação ativa para a inclusão do direito à alimentação como um dos
direitos sociais contemplados pelo artigo 6º da Constituição Federal. O colegiado se
debruçou, ainda, ao longo dos anos, nos contextos sociais que englobam questões relativas à
fome e desnutrição, bem como à obesidade, doenças relacionadas a hábitos alimentares e a
qualidade da alimentação.
75.

O Consea também foi responsável pela elaboração do Guia Alimentar para a

População Brasileira84, publicado em 2014. Conforme aponta a Associação Brasileira de
Nutrição, trata-se de um documento inovador e amplamente reconhecido internacionalmente,
visto que explicita os princípios que orientam o seu conteúdo, dentre eles, o entendimento
que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes, além de destacar que alimentação
adequada e saudável deriva de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente
sustentáveis85.
76.

Conforme alega a douta Advocacia Geral da União, as atribuições do Consea, hoje,

estão concentradas no Ministério da Cidadania, “além de ter sido atribuída à Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) grande parcela destas
competências e respectivas atribuições”. A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional, já integrava o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan),
conforme artigo 7º, §1º da Lei nº 11.346/2006. Porém, por meio do Decreto nº 10.713, de 07
84
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de junho de 202186, ela foi reestruturada, sendo, portanto, um colegiado consultivo, ao qual
compete:
Art. 3º Compete à Câmara Interministerial:
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(...)
III - monitorar e avaliar a destinação e a aplicação de recursos em ações e
programas de interesse da segurança alimentar e nutricional no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
IV - monitorar e avaliar os resultados e os impactos da Política Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional e do Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional;
V - articular e estimular a integração das políticas e dos planos estaduais e
distrital de segurança alimentar e nutricional; e
VI - definir os critérios e os procedimentos para participação no Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

77.

Enquanto o Consea era composto por sessenta membros, titulares e suplentes, dos

quais dois terços de representantes da sociedade civil87 e um terço de representantes
governamentais, a atual Câmara Interministerial é composta somente por ministros, a
saber: Ministro de Estado da Cidadania, que a preside, Ministro de Estado das Relações
Exteriores; Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministro de Estado
da Educação; Ministro de Estado da Saúde; Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovações; Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional; Ministro de Estado da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos; e Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da
Presidência da República88.
78.

O Consea previsto como integrante do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional (Sisan), conforme o artigo 7º, §1º da Lei nº 11.346/2006, integra também uma
categoria de conselhos de políticas públicas que são entendidos
como espaços públicos vinculados a órgãos do Poder Executivo e têm por
finalidade permitir a participação da sociedade na definição de prioridades
para a agenda política, bem como na formulação, acompanhamento e controle
das políticas públicas.89
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79.

Verifica-se, portanto, o desmantelamento da participação social na elaboração e

acompanhamento das políticas públicas. Nesse sentido, esta Suprema Corte, no âmbito do
julgamento da ADPF nº 622, estabeleceu a tese de acordo com a qual: “É inconstitucional
norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em
conselhos deliberativos”90. Em seu voto, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso destacou:
Importância de evitar os riscos do constitucionalismo abusivo: prática que
promove a interpretação ou a alteração do ordenamento jurídico, de forma a
concentrar poderes no Chefe do Executivo e a desabilitar agentes que
exercem controle sobre a sua atuação. Instrumento associado, na ordem
internacional, ao retrocesso democrático e à violação a direitos
fundamentais.91

80.

Nesse caso, a participação de entidades representativas da sociedade civil, com vistas

a contribuir com diferentes perspectivas na formulação e controle de políticas públicas no
Consea, constitui mandamento constitucional, visto que, ao tratar sobre o direito à
alimentação, visa assegurar o direito fundamental de crianças e adolescentes, os quais são de
responsabilidade de Estado, famílias e sociedade, conforme o artigo 227 da Constituição
Federal de 1988.
III - Cuidar de quem cuida: da necessidade de proteção das famílias, especialmente das
mulheres mães, como requisito para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes

81.

Apesar de não figurarem entre os principais sujeitos no grupo de risco afetado pela

Covid-19 no aspecto de saúde física, crianças e adolescentes são também afetados de forma
sistêmica e grave pela doença e pelas consequências da gestão ineficiente da pandemia. Isso
porque a população dessa faixa etária é composta por pessoas que se encontram em peculiar
estágio de desenvolvimento biopsicossocial e, consequentemente, necessitam de cuidados e
proteções específicas que, em grande parte, são providas por suas famílias, cuidadores,
professores e toda a rede de garantia de direitos, composta por adultos, os quais estão
suscetíveis à doença. Milhares de crianças e adolescentes perderam pai ou mãe na pandemia,
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muitas delas vivendo em situação de dificuldade e sem qualquer amparo financeiro ou
psicológico92.
82.

Nesse sentido, é inviável proteger indivíduos nessa faixa etária com prioridade

absoluta, conforme exigência constitucional, sem garantir a proteção de quem cuida delas.
Nesse contexto, verifica-se o aumento do desemprego, cortes salariais e queda na demanda
por serviços, elementos que prejudicam a geração de renda, principalmente entre as famílias
em situações de vulnerabilidade93. Inclusive, estudos apontam que mães da classe D, em que
65% se declarou negra em 2021, são as que mais têm sido sobrecarregadas na pandemia94.
83.

Dados apontam que a renda domiciliar per capita dos brasileiros diminuiu durante a

pandemia, segundo pesquisa realizada pelo IBGE95. Ainda, de acordo com a pesquisa
‘’Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes’’96,
lançada pelo UNICEF, os brasileiros que residem com crianças e adolescentes foram a
maioria entre aqueles que tiveram redução de rendimentos. Destes, 61% foram afetados, em
comparação a 50% entre aqueles que não residem com menores de 18 anos. Os dados
apontam que 55% dos entrevistados afirmaram que o rendimento de seus domicílios diminuiu
desde o início da pandemia, sendo a camada de menor renda a mais afetada, isto é, 69%
daqueles com renda familiar de até um salário mínimo perceberam redução em seus
rendimentos.
84.

O desemprego e as demissões em massa, que atingiram, em sua maioria, famílias com

crianças e adolescentes, também foram fatores que contribuíram para o agravamento do
cenário de empobrecimento da população. Imprescindível destacar que mulheres, sobretudo
92
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as mulheres negras e as trabalhadoras domésticas, foram especialmente afetadas. De acordo
com a Nota Técnica do Ipea, em 2018, havia pouco mais de 6 milhões de pessoas ocupadas
no trabalho doméstico. Desse total, 5,7 milhões eram mulheres e 3,9 milhões eram mulheres
negras97.
O trabalho de cuidados, ou trabalho reprodutivo, compreende toda uma gama
de atividades necessárias para a manutenção física e emocional das pessoas,
imprescindível, portanto, para que esses corpos estejam aptos para exercer o
trabalho produtivo. (...) O preparo dos alimentos; a organização do cotidiano
familiar e doméstico; o cuidado com as crianças, com a higiene pessoal, com
as pessoas doentes, com a casa, e com a transmissão de valores; o cuidado
com as pessoas idosas; e o gerenciamento dos afetos e das relações são todas
atividades construídas, em grande medida, na intimidade das casas98.

85.

Nessa linha, o cuidado exercido pelas famílias e outros cuidadores, e em especial

mulheres, mães e avós, são parte essencial, mas ainda pouco reconhecida, da própria
macroeconomia de um país, configurando o que economistas e estudiosos chamam de
economia do cuidado99. Considerar a importância deste trabalho de cuidado ainda muito
invisibilizado é essencial para a efetivação de direitos e de políticas públicas sistêmicas de
assistência social e de saúde, como também para as próprias políticas de desenvolvimento
social e econômico, em especial durante e após a atual pandemia, como forma de enfrentar o
desemprego e as demissões em massa, que atingiram, em sua maioria, famílias com crianças
e adolescentes e representam fatores que contribuíram para o agravamento do cenário de
empobrecimento da população e para o aumento da insegurança alimentar.
86.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, em outubro de

2020, que entre maio e setembro de 2020, mais de 4,1 milhões de brasileiros entraram para a
fila do desemprego, o que corresponde a uma alta de 43% do número de desempregados no
país em cinco meses. Ademais, verificou-se que o desemprego bateu recorde no mês de
novembro com um contingente de 14 milhões de desempregados, equivalente a 14,2% da
população brasileira100. No primeiro trimestre de 2021, o cenário se agravou ainda mais,
atingindo novo recorde: 14,8 milhões de brasileiros desempregados, 14,7% da população101.
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E estudos mostram que o desemprego não se distribui de forma homogênea na sociedade102.
No segundo trimestre de 2020, a diferença da taxa de desemprego entre brancos e pretos
atingiu seu maior nível desde 2012, quando começou a pesquisa Pnad Contínua do IBGE103.
Os dados indicam que a taxa de desemprego de pretos ficou em 17,8%, de pardos, 15,4%, e
de brancos, 10,4%. O economista Marcelo Neri assevera que o impacto vai além das taxas de
desemprego: número de horas trabalhadas, renda e taxa de participação no mercado também
caíram mais para negros104. Além disso, a crise também se reflete na desigualdade de gênero,
conforme pesquisa da FGV, que revelou que a queda na participação no mercado de trabalho
foi maior entre mulheres do que homens, em decorrência, entre outros fatores, do trabalho
doméstico105.
87.

Ainda, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)106,

35% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um idoso e, em 18,1%, eles eram os únicos
provedores de renda da família, com um ganho médio de R$1.666,80. Nesse contexto,
crianças e adolescentes que vivem com pais ou avós idosos, únicos provedores de renda
familiar, também sofreram grande impacto socioeconômico durante a pandemia.
Conforme averiguado pelo IPEA, a morte de idosos na pandemia pode provocar uma queda
média de 20% na renda dos domicílios, sendo constatado, até o dia 27 de outubro de 2020, a
redução total de R$245 milhões.
88.

Com intuito de enfrentar esse cenário, em 01 abril de 2020, foi instituído o auxílio

emergencial, programa de transferência de renda previsto, a princípio, por três meses, no
valor de R$600,00, a trabalhadores informais em razão da pandemia107, ressaltando que
mulheres que são mães e chefes de família poderiam receber R$1.200,00 mil por mês. No
início de 2021, este auxílio emergencial foi encerrado. Uma nova edição do auxílio
emergencial começou a ser paga no dia 6 de abril de 2021, apenas às famílias que já
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dispunham do benefício em 2020, bem como às famílias beneficiárias do Bolsa Família ou
com uma renda total de até três salários mínimos por mês (R$ 3.300,00), sendo que a renda
per capita precisaria ser inferior a meio salário mínimo (R$ 550,00). O auxílio emergencial
do ano 2021 corresponde ao valor de quatro parcelas de R$ 250,00, exceto para mulheres
chefes de família, que receberam R$ 375,00, e para pessoas que moram sozinhas, que tiveram
direito a R$ 150,00108.
89.

Segundo dados divulgados por pesquisa do UNICEF109, o auxílio emergencial foi

solicitado por 51% dos brasileiros entrevistados. Entre os que residem com crianças e
adolescentes, o percentual chegou a 58%. Dos que pediram o auxílio, 23% não foram
considerados elegíveis ou ainda não haviam recebido o auxílio até janeiro de 2021. E, de
acordo com os dados projetados pela FGV, com a redução do auxílio emergencial, em
fevereiro de 2021, a quantidade de brasileiros em extrema pobreza pode ter saltado de 4,52%
(números sob o pagamento do auxílio de R$600,00) para 12,83%110. Ainda, um estudo do
Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP (Made-USP) estimou que,
com a redução do auxílio, o Brasil deverá registrar 61 milhões de pessoas na pobreza e 19,3
em extrema pobreza111.
90.

De acordo com o relatório Panorama Social da América Latina 2020, divulgado pela

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), o total de pessoas em
extrema pobreza aumentou em 8 milhões no ano de 2020, registrando o maior número dos
últimos 20 anos na América Latina112. A perda imediata de renda significa que as famílias
têm mais dificuldade de garantir suas necessidades básicas, incluindo alimentos e água; estão
menos propensas a acessar cuidados de saúde ou educação e correm mais riscos de casamento
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infantil, violência, exploração e abuso sexual. Em períodos de calamidade, o alcance e a
qualidade dos serviços dos quais as famílias dependem também diminui113.
91.

Ademais, segundo o Cenário da Criança e do Adolescente 2019, ou seja, em um

contexto pré pandemia, no Brasil, 22,6% das crianças e adolescentes com idade entre 0 e
14 anos viviam em situação de extrema pobreza. Isso corresponde a 9,4 milhões de
crianças e adolescentes com renda domiciliar per capita mensal inferior ou igual a um
quarto de salário mínimo114. Ademais, milhões de crianças e adolescentes vivem em
pobreza multidimensional – o que significa que não têm acesso a cuidados de saúde,
educação, nutrição apropriada ou moradia adequada115.
92.

A instabilidade econômica atinge, especialmente, trabalhadores vulnerabilizados e

impacta diretamente os direitos de crianças e adolescentes, uma vez que 5,4 milhões de
crianças de 0 a 6 anos (29% do total) viviam em domicílios considerados pobres em
2020116. Inseridos em famílias de baixa renda, indivíduos nessa faixa etária podem sofrer com
a impossibilidade de acesso a direitos fundamentais, como educação, saúde e alimentação.
Em que pese que a pobreza monetária na infância e na adolescência foi reduzida no Brasil na
última década, as múltiplas privações a que meninas e meninos estão sujeitos não diminuíram
em igual proporção117.
93.

Assim, compreende-se que o país não está sendo capaz de garantir os direitos de

crianças e adolescentes com plenitude, e como consequência, os números de fome e
desnutrição tendem a aumentar, em uma clara violação ao dever constitucional compartilhado
entre família, sociedade e Estado para garantir os direitos fundamentais de crianças e
adolescentes com absoluta prioridade. Urge, portanto, que, por meio desta ADPF, o Poder
Judiciário assuma o papel de assegurar que o Poder Público cumpra o dever constitucional
113
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específico de proteção adequada ao direito à vida e à alimentação desta população, sobretudo
em se tratando de crianças e adolescentes que se encontram em condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento.
IV - A regra constitucional da prioridade absoluta dos direitos fundamentais e do
melhor interesse de crianças e adolescentes
A) O significado jurídico da absoluta prioridade de crianças e adolescentes
94.

A Constituição Federal de 1988 inaugurou a doutrina da proteção integral da criança e

do adolescente, que os reconhece enquanto sujeitos de direito, os quais devem ter sua
condição de desenvolvimento peculiar respeitada, assegurando assim seus direitos
fundamentais, seu melhor interesse e a sua absoluta prioridade. Nesse sentido, o Artigo 227
prevê:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. (grifos inseridos).

95.

Assim, a doutrina da proteção integral assegura à criança e ao adolescente não só os

direitos fundamentais conferidos a todos os cidadãos, mas também aqueles que atentam às
especificidades da infância e adolescência. Entende-se também que é necessário cuidar da
criança não só combatendo violações como também promovendo direitos.
A doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança
são duas regras basilares do direito da infância e da juventude que devem
permear todo tipo de interpretação dos casos envolvendo crianças e
adolescentes. Trata-se da admissão da prioridade absoluta dos direitos da
criança e do adolescente118. (grifos inseridos)

96.

O princípio do melhor interesse da criança assegura que, em qualquer situação ou

problema que envolva crianças, seja sempre buscada a alternativa mais apta a satisfazer seus
direitos, para que seus interesses estejam sempre em primeiro lugar.
97.

Portanto, por força do dever constitucional, os direitos fundamentais assegurados à

infância e à adolescência gozam de absoluta prioridade, de modo que devem ser respeitados e
efetivados em primeiro lugar. Vale destacar que o cumprimento de tais direitos é de
118
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responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias e sociedade, os quais devem somar
esforços e tomar as medidas necessárias para cumprir esse dever.
98.

Não poderia ser diferente, uma vez que a peculiar condição de desenvolvimento da

criança impõe a necessidade de coordenação dos diferentes atores para garantia plena dos
direitos das crianças, tratando-se aqui da necessidade de garantia no campo da segurança
alimentar e nutricional, isso

fica bem evidenciado. Assim, da mesma forma como a

prioridade absoluta consta no texto constitucional, porque a sociedade se organizou e pleiteou
essa transformação, é pela ação da sociedade, juntamente com a família e o Estado, que a
prioridade absoluta vem ganhando maior relevância e efetividade com o passar do tempo.
[...] por se acharem na peculiar condição de pessoas humanas em
desenvolvimento crianças e adolescentes encontram-se em situação essencial
de maior vulnerabilidade, ensejadora da outorga de regime especial de
salvaguardas, que lhes permitam construir suas potencialidades humanas em
sua plenitude119. (grifos inseridos).

99.

Os efeitos da prioridade absoluta de crianças e adolescentes estendem-se, inclusive, à

toda a legislação, a qual deve adaptar-se a essa norma e contribuir para sua eficácia. Nesse
sentido:
Essa exigência legal é bem ampla e se impõe a todos os órgãos públicos
competentes para legislar sobre a matéria, estabelecer regulamentos, exercer
controle ou prestar serviços de qualquer espécie para promoção dos
interesses e direitos de crianças e adolescentes. A partir da elaboração e
votação dos projetos de lei orçamentária já estará presente essa exigência120.
(grifos inseridos).

100.

Justamente para viabilizar a garantia de absoluta prioridade, foi criado o Estatuto da

Criança e do Adolescente, o qual reconhece o estágio peculiar de desenvolvimento
característico da infância e da adolescência, e concomitante, coloca crianças e adolescentes
em posição de vulnerabilidade e justifica a proteção especial e integral que devem receber.
101.

A proteção, portanto, justifica-se no fato que a infância e a adolescência são fases

essenciais para que se alcance adequadamente as plenas capacidade e maturidade, tanto do
ponto de vista físico/fisiológico, quanto mental/psíquico”121.
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102.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 4º, estabelece diretrizes

para a aplicação do referido artigo 227 da Constituição. Assim, prevê:
A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância
pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.

103.

Por esse artigo, entende-se o cerne da regra da prioridade absoluta: crianças e

adolescentes devem estar em primeiro lugar na proteção, no atendimento e serviços, nas
políticas e nos orçamentos públicos.
104.

Junto a isso, nesse mesmo artigo fica posto que é dever da família, da comunidade,

da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, os
direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, entre outros. Nesse sentido, na
conjuntura do combate à fome, também merecem destaque os artigos 24º e 27º da Convenção
sobre os Direitos das Crianças. Tais dispositivos abarcam o dever do Estado com a garantia
plena de combate à desnutrição, prevendo medidas de ajuda aos responsáveis, a fim de tornar
esse direito efetivo, especialmente no que diz respeito à nutrição, como será aprofundado no
item a seguir.
105.

Ademais, como já mencionado, o direito humano à alimentação adequada também

está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Ainda, o direito à alimentação está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, nos
artigos 4º e 54, VII Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no artigo 5º do Marco
Legal da Primeira Infância.
106.

Considerando que a previsão constitucional da prioridade absoluta da criança e do

adolescente assegura a efetivação absolutamente prioritária de todos os direitos da criança em
quaisquer circunstâncias, entende-se que tal norma apresenta-se como regra jurídica e não
como princípio, não se sujeita, portanto, à mitigação, atenuação ou até mesmo ao
sopesamento em casos de colisão com os direitos fundamentais de outros indivíduos ou
coletividades.

107.

Em todos os casos em que houver conflito de interesses ou impossibilidade de

atendimento comum de direitos fundamentais colidentes, a primazia do melhor interesse da
criança e do adolescente e de seus direitos deve ser realizada de forma absoluta, ainda que o
conteúdo desse interesse seja objeto de debate ou disputa. Ou seja, o melhor interesse de tais
indivíduos deve estar, por força constitucional, sempre em primeiro lugar.
108.

Aqui, é importante ressaltar que a regra da prioridade absoluta dos direitos de

crianças e adolescentes é limitadora e condicionante ao poder discricionário do
administrador público, o que torna inconstitucional a conduta do governo no cerne do
combate à fome. O artigo 227 da Constituição deve ser compreendido como uma norma de
eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou então tal dispositivo, bem como o ECA, seriam
meras e vazias cartas de intenções – o que desvirtua os objetivos pelos quais foram criadas.
Assim, o não reconhecimento dessa eficácia da regra da prioridade absoluta significaria
admitir o descaso à temática da infância e adolescência – uma acomodação que em nada se
adequa ao ímpeto transformador que levou à criação do artigo 227 e do ECA.
109.

Vale pontuar, ainda, que apesar do legislador não ter arrolado taxativamente quais

entre os dispositivos constitucionais devem ser considerados como preceitos fundamentais, e
consequente, ainda não ter, tanto na Doutrina quanto na jurisprudência, uma definição exata
do que seria preceito fundamental, defende-se que a regra da absoluta prioridade, prevista
no artigo 227 da Constituição Federal, configura-se em um conceito de preceito
fundamental, haja visto que tem como diretriz principal, proteger direitos e garantias
fundamentais, individuais e coletivos, de crianças e adolescentes.
B) Absoluta prioridade, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas de
infância e adolescência e o controle jurisdicional da discricionariedade administrativa
110.

Com base no Artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança

e do Adolescente, resta evidenciada a absoluta prioridade da infância e da adolescência e,
nesse cenário normativo, importante destacar dois pontos em especial que dialogam
diretamente com as consequências da presente demanda: a preferência nas políticas sociais e
a destinação privilegiada de recursos. Crianças e adolescentes devem estar em primeiro
lugar no orçamento e, com isso, também nas políticas públicas, neste caso, de combate à
fome. Nesse sentido:

Essa exigência legal é bem ampla e se impõe a todos os órgãos públicos
competentes para legislar sobre a matéria, estabelecer regulamentos, exercer
controle ou prestar serviços de qualquer espécie para promoção dos interesses
e direitos de crianças e adolescentes. A partir da elaboração e votação dos
projetos de lei orçamentária já estará presente essa exigência. Assim,
também, a tradicional desculpa de ‘falta de verba’ para a criação e
manutenção de serviços não poderá mais ser invocada com muita facilidade
quando se tratar de atividade ligada, de alguma forma, a crianças e
adolescentes. (grifos inseridos).

111.

O que se conclui é que crianças e adolescentes devem também, necessariamente,

serem privilegiados no âmbito do orçamento público, de modo que a regra da absoluta
prioridade deve balizar a atuação do administrador, orientando a atuação estatal, a qual deve
respeitar interesses públicos. Assim:
A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público -, não
se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O
próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre
eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é também um
dever – na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis. [...] As
pessoas administrativas não têm, portanto, disponibilidade sobre os interesses
públicos confiados à sua guarda e realização122. (grifos inseridos).

112.

A proteção dos direitos das crianças e adolescentes, permite, segundo precedentes do

Supremo Tribunal Federal, a limitação da discricionariedade administrativa123, preceito
fundante de todo o Direito Administrativo, especialmente com relação à gestão de seus
recursos orçamentários. Assim, cita-se, decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli:
O artigo 227 da Constituição Federal estipula como dever do Estado, bem
como da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, a concretização da sua dignidade humana, mormente no
tocante a colocá-los a “salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”, para tanto promovendo
programas de assistência social. Dessa forma, é patente que o Poder Público,
incluídas todas as unidades federadas, bem como os municípios, deve garantir
a observância irrestrita da Constituição, não podendo se furtar dos deveres
constitucionais sob fundamentos supostamente extraídos do próprio texto e
da competência constitucional do ente federado. Com efeito, cabe ao Poder
Judiciário analisar a legalidade do ato administrativo quando, como no caso
dos autos, o ente político descumprir os encargos político-jurídicos que sobre
ele incide de maneira a comprometer com a sua omissão, a eficácia e a
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14. Ed. São Paulo: Malheiros, 2002.
P. 41 e 45/47. Extraído de: FILHO, Marino Pazzaglini. Princípios Constitucionais Reguladores da
Administração Pública. Ed. Atlas S.A., 2003. p. 42 e 43.
123
PIETRO, Di; SYLVIA ZANELLA, Maria. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 1996, p. 176).
Discricionariedade administrativa, ou poder discricionário da Administração, é “quando a Administração, diante
de um caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e
escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o Direito”
122

integridade de direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, ainda
que se trate de direitos fundamentais coletivos ou difusos.
(...)
Não há dúvida de que os direitos econômicos, sociais e culturais dependem
da sua concretização por meio dos processos fixados pelas políticas públicas
eleitas politicamente. Entretanto, em havendo omissão abusiva pelo Estado
na sua concretização, como restou concluído na decisão objurgada, há que se
garantir o cumprimento dos comandos estabelecidos na Constituição Federal;
em especial, quando se verifica a criação de obstáculos artificiais ao
atendimento das obrigações fundamentais pelo Estado, a impedir o gozo dos
direitos fundamentais sociais pelo cidadão – seja este hipossuficiente,
vulnerável, em situação de risco ou não. Há que se garantir, pois, pela tutela
jurisdicional, as condições materiais mínimas de existência e de realização
desses direitos124. (grifos inseridos).

113.

Concomitantemente, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada

no sentido de que não viola a separação de poderes a imposição de obrigações ao
administrador público, se isso ocorrer para a realização de obrigação constitucionalmente
estipulada. Nesse sentido, dispõe que:
Diante da omissão da Administração Pública, não pode o Poder Judiciário
eximir-se do dever de impor a observância aos preceitos constitucionais e
determinar a implementação das políticas públicas quando descumpridos os
encargos políticos jurídicos definidos em lei ou na Constituição da República.
Tal atuação não constitui ofensa à Separação dos Poderes, pois reafirma a
atividade inerente a cada Poder Republicano, e aquela reservada ao Poder
Judiciário de ser chamado ao controle da legalidade dos atos públicos e dos
deveres estatais inobservados, como in casu125. (grifos inseridos).

114.

Em entendimento similar, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a

determinação judicial de inclusão de verba na lei orçamentária municipal não violaria o
princípio da separação de poderes, haja visto que diante da obrigação constitucionalmente
prevista, não haveria violação do princípio da separação de poderes:
(...) a norma do art. 227 da Constituição da República impõe aos órgãos
estatais competentes – no caso integrantes da estrutura do Poder Executivo
municipal, submetido à norma estabelecida pelo próprio Legislativo local que
criaria o Conselho e determinará a sua implantação - a implementação das
medidas que lhe foram legalmente atribuídas. Compete ao Estado, por meio
daqueles órgãos, o atendimento social às crianças e aos adolescentes vítimas
de negligência, discriminação, violência ou exploração sexual, para o que foi
editada a lei municipal, não cumprida pelo Poder executivo, o que foi, então,
determinado judicialmente como obrigação de fazer decorrente de norma
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constitucional e da legislação legal que lhe deu forma para o cumprimento na
localidade126. (grifos inseridos).

115.

Finalmente, destaca-se que foi consolidada o entendimento do Egrégio Supremo

Tribunal Federal, de que a reserva do possível não pode servir como pretexto para que o
Poder Público se exima de obrigações constitucionalmente previstas:
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” –
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente , do
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa
conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de
essencial fundamentalidade127.

116.

Portanto, entende-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça a

compreensão de que a norma da prioridade absoluta deve ser vista como comando normativo
forte e vinculante, e, consequentemente, deve ser garantida a “indiscutível primazia”128 dos
direitos fundamentais da criança em políticas públicas e orçamentárias do Estado e também
de instituições e agentes da sociedade e dos núcleos familiares.
V - Considerações Finais
117.

Pelo exposto, diante da relevância da matéria, da repercussão social da controvérsia e

da representatividade adequada, estão preenchidos os requisitos legais para a admissão da
peticionária como amicus curiae, instrumento de democratização e pluralização do debate
constitucional. Portanto, respeitosamente, solicita-se a admissão do Instituto Alana, e da
Rede Nacional Primeira Infância, no presente pleito, franqueando-se o exercício das
faculdades inerentes a essa função, entre as quais a futura apresentação de memoriais e
sustentação oral, bem como o conhecimento desta ADPF com o objetivo de controlar as
insuficiências de políticas públicas voltadas à concretização de direito à vida e à alimentação,
reforçando-se os pedidos presentes na inicial, notadamente acerca do funcionamento do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).
118.

Solicita-se, por fim, que as intimações dos atos processuais sejam realizadas em nome

de Pedro Affonso Duarte Hartung (OAB/SP 329.833), Ana Claudia Cifali (OAB/RS nº
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80.390), Isabella Vieira Machado Henriques (OAB/SP nº 155.097), Mariana Albuquerque
Zan (OAB/SP 421.461).
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Documentos anexos:
Documento 1: Estatuto Social e Ata da Assembleia do Instituto Alana que elegeu a diretoria.
Documento 2: Procuração Instituto Alana
Documento 3: Substabelecimento Instituto Alana
Documento 4: Estatuto Social; Ata de alteração estatutária e de eleição da coordenação da
UNCME PE; CNPJ da UNCME PE.
Documento 5: Ata da 1ª Assembleia Geral de 2021 da RNPI
Documento 6: Procuração UNCME/RNPI.

