
 
 

 

 
 

EXCELENTÍSSIMA RELATORA MINISTRA ROSA WEBER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
 
Ref.: ADI n. 7.064/DF 
 
 
Matéria: Amicus Curiae. Relevância do 
debate. Representatividade da 
Postulante. Auditores e Técnicos 
Federais de Finanças e Controle. 
Competências e atribuições legais 
relacionadas ao tema dos autos.  

 

 

 

 

 

UNIÃO NACIONAL DOS AUDITORES E TÉCNICOS FEDERAIS DE FINANÇAS E 
CONTROLE, UNACON, inscrita no CNPJ sob o n. 03.652.534/0001-90, com sede no SCLN 
110, Bloco C, Subsolo, Loja 69/79, Edifício Lara, Asa Norte, Brasília, CEP: 70.753-530, e-
mail <unacon@unacon.org.br>, vem, respeitosamente, por seus advogados, com 
fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 e nos arts. 138 e 983 do Código de 
Processo Civil, postular sua admissão como 

 
A M I C U S   C U R I A E 

 

nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.064/DF, ajuizada pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, CFOAB, pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros, AMB, pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, pela 
Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e 
Prefeituras Municipais, CPSM, pela Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas 
de Estado, CONACATE, e pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, 
COBRAPOL, para alegar a contrariedade das Emendas Constitucionais n. 113/2021 e 
114/2021 à Constituição Federal, mediante os seguintes argumentos. 
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I – INTRODUÇÃO 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta por entidades 
constitucionalmente legitimadas (art. 103) contra as Emendas Constitucionais n. 113/2021 e 
114/2021, que, dentre outras providências, alteraram “a Constituição Federal e o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de 
precatórios” e modificaram as normas relativas ao Regime Fiscal instituído pela Emenda 
Constitucional n. 95/2016. 

A ADI foi ajuizada em 13 de janeiro de 2022 e os autos foram distribuídos por 
prevenção (art. 67, §§ 2º e 12, do RISTF) à Ministra ROSA WEBER, Relatora da ADI n. 
7.047/DF. 

Os Autores apontam vícios formais e materiais nos atos normativos, que 
afrontam, simultaneamente: o Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF); o devido 
processo legislativo (arts. 5º, LIV, 55, III, 60, I, § 2º, CF); a separação dos poderes (art. 2º, CF); 
a efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, LXXVII, CF); a segurança jurídica, a coisa julgada 
e o direito adquirido (art. 5º, XXXVI); e os princípios da impessoalidade, da moralidade e da 
eficiência administrativa (art. 37, CF). 

Por essas razões, os Autores formulam pedidos principais de atribuição de 
interpretação conforme, sem redução do texto, para excluir o disposto no art. 100 da 
Constituição Federal dos limites previstos no art. 107, caput, I, do Ato de Disposições 
Constitucionais Transitórias; de inconstitucionalidade das Emendas Constitucionais n. 
113/2021 e 114/2021; e, subsidiariamente, de inconstitucionalidade do art. 100, § 9º, da 
Constituição Federal, dos art. 101, § 5º, e 107-A do ADCT, dos arts. 3º e 5º da EC n. 113/2021 
e do art. 8º da EC n. 114/2021:  

 
[...] 
h) no mérito, o julgamento de total procedência da presente Ação Direta 
de Inconstitucionalidade para fins de: 
h.1) conferir interpretação conforme, sem redução de texto, a fim de 
excluir o conteúdo do art. 100 da Constituição Federal dos limites 
estabelecidos pelo art. 107, caput e inciso I, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 
h.2) declarar a inconstitucionalidade in totum da Emenda Constitucional n. 
113, de 08 de dezembro de 2021, e a Emenda Constitucional n. 114, de 16 
de dezembro de 2021; 
h.3) sucessivamente, declarar a inconstitucionalidade do § 9º do art. 100 
da CRFB, do § 5º do art. 101 do ADCT, do art. 107-A do ADCT, dos arts. 3º e 
5º da EC n. 113/2021 e do art. 8º da EC n. 114/2021; 
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Feitas essas considerações introdutórias, cumpre demonstrar o cabimento da 
admissão da Postulante na qualidade de amicus curiae. 

 

II – CABIMENTO DO INGRESSO DA UNACON COMO AMICUS CURIAE 

A União Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, 
UNACON, é uma entidade associativa de âmbito nacional que congrega exclusivamente as 
carreiras profissionais de Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle do Poder 
Executivo Federal. 

Apesar de a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado 
representar uma exceção, a Lei n. 9.868/1999 admite que, “considerando a relevância da 
matéria e a representatividade dos postulantes, poderá [o relator], por despacho 
irrecorrível, admitir (...) a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 

Tal prerrogativa, que confere ampla legitimidade democrática ao controle 
normativo abstrato, está expressa também no art. 138 do Código de Processo Civil: 

 
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.  
[…] 
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 
intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 
 

Como será exposto, a relevância da matéria trazida nos autos e a 
representatividade adequada da Postulante, ante suas qualidades subjetivas 
(representatividade) e objetivas (aptidão para aportar elementos de interesse ao 
aprofundamento do debate), esclarecem a conveniência do deferimento do presente pedido 
de intervenção da UNACON como amicus curiae. 

 

II.a – Relevância da matéria 

A ADI n. 7.064/DF versa sobre a constitucionalidade das alterações promovidas 
pelas ECs n. 113/2021 e 114/2021, que, entre outras providências, alteraram a Constituição 
Federal e o ADCT para estabelecer nova sistemática de pagamento de precatórios e alterar 
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as normas relativas ao Regime Fiscal dos Orçamentos e da Seguridade Social da União, 
instituído pela EC n. 95/2016. 

As ECs n. 113/2021 e 114/2021 tramitaram no Congresso Nacional 
originariamente pela Proposta de Emenda à Constituição n. 23/2021, de iniciativa do Poder 
Executivo Federal, que, nos termos da Exposição de Motivos n. 206/2021, apresentada pelo 
Ministério da Economia, tinha por objetivo “evitar um colapso financeiro e da máquina 
pública diante do esvaziamento quase que completo dos recursos discricionários pelas 
despesas decorrentes de condenações em sentenças judiciais”. 1 

Após sucessivas alterações, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado 
Federal, da proposta originariamente encaminhada pelo Poder Executivo, as ECs n. 
113/2021 e 114/2021 foram promulgadas, respectivamente, nos dias 8 e 16 de dezembro de 
2021, com substanciais alterações ao texto constitucional, integralmente impugnadas pelos 
Autores, que podem ser  assim resumidas: 

 
(i) Possibilidade de encontro de contas de credores de requisitórios com 

eventuais débitos inscritos em dívida ativa; 
(ii) Destinação de empréstimo para pagamento de precatório em deságio; 
(iii) Incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia – Selic, independente da natureza da condenação, para fins de 
atualização monetária, remuneração do capital e juros moratórios 
relativos aos débitos da Fazenda Pública; 

(iv) Previsão de teto anual para a disponibilização de recursos para o 
pagamento de requisições judiciais, com a possibilidade de renúncia a 
40% do crédito para que o pagamento ocorra no exercício subsequente; 

(v) Alteração da data, de 1º de julho para 2 de abril, de apresentação de 
precatórios para que o pagamento seja realizado no exercício seguinte; 

(vi) Instituição de “Comissão Mista” para o exame analítico de precatórios. 
 

O exame da questão constitucional, portanto, adentra tema sensível e de 
extrema relevância para a manutenção do Estado Democrático de Direito, pois relacionado a 
princípios constitucionais basilares do ordenamento jurídico, em especial a separação dos 
poderes; a efetividade da tutela jurisdicional; a segurança jurídica, a coisa julgada e o direito 
adquirido; e os princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência administrativa. 

Por tudo, é inequívoca a relevância da matéria dos autos. 

 
1 Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2054008>. 
Acesso em: 31 de janeiro de 2022. 
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II.b – Representatividade adequada da Postulante 

Conforme salientado anteriormente, a UNACON é uma entidade de âmbito 
nacional que representa os servidores públicos integrantes das carreiras profissionais de 
Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle do Poder Executivo federal, que, entre 
as atribuições, exercem atividades de controle no âmbito da Controladoria-Geral da União. 

A análise da controvérsia constitucional submetida a esse STF guarda relação 
direta com as atribuições dos servidores das Carreiras de Auditores e Técnicos Federais de 
Finanças e Controle do Poder Executivo Federal. 

As alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e 
114/2021 repercutem diretamente nos Regimes Fiscal dos Orçamentos e da Seguridade 
Social da União e de Precatórios, sob a justificativa de que a edição dos atos normativos 
estava associada à necessidade de espaço fiscal/orçamentário para despesas de natureza 
discricionária. 

Nesse contexto, destaca-se que, nos termos do art. 22 da Lei n. 9.625/1998, com 
redação dada pela Lei n. 13.327/2016, constitui atribuição específica dos Auditores Federais 
de Finanças e Controle a execução, na esfera do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, “das atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, da 
análise da qualidade do gasto público e da avaliação da gestão dos administradores 
públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização” (inciso I). 

Entre as diversas atribuições, ainda, a categoria é responsável pela orientação e 
execução, no âmbito do Sistema de Administração Financeira Federal, “das atividades de 
programação financeira da União, da administração de direitos e haveres, de garantias e de 
obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, da orientação técnico-normativa 
referente à execução orçamentária e financeira” (art. 22, III, da Lei n. 9.625/1998). 

No que tange às atividades exercidas nos órgãos do Sistema de Contabilidade 
Federal, os Auditores Federais de Finanças e Controle são responsáveis pelas atividades 
referentes ao “acompanhamento das operações patrimoniais e contábeis relativas à 
administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de 
demonstrações contábeis do setor público nacional” (art. 22, II, da Lei n. 9.625/1998). 

O cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle, por sua vez, possui 
atribuições específicas no âmbito das atividades de Controle, inclusive quanto à “execução 
de atividades de auditoria, de fiscalização, de correição, de ouvidoria, de transparência 
pública, de administração financeira, orçamentária, patrimonial e contábil e de elaboração 
da programação financeira” (art. 22-A da Lei n. 9.625/1998). 
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Justamente nesse cenário é que a admissão da UNACON como amicus curiae, 
por representar categoria de servidores cujas atribuições estão diretamente ligadas ao 
adequado acompanhamento da alocação de recursos orçamentários e no aperfeiçoamento 
das finanças públicas no âmbito da União, cumprirá um dos papeis precípuos desse instituto: 
a pluralização e a integral legitimação democrática do debate constitucional, indispensáveis 
à cognição judicial realizada em sede de controle normativo abstrato.  

A admissão de terceiro apto a contribuir para o aprofundamento do debate 
constitucional, como é o caso da Postulante, “qualifica-se como fator de legitimação social 
das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional” (STF, ADI n. 2.130-MC, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ. 2.2.2001, decisão monocrática). 

Pelas razões expostas, demonstrado que as alterações promovidas no Regime 
Fiscal e de Precatórios estão diretamente associadas a questões inerentes às Carreiras de 
Auditor e Técnico Federais de Finanças e Controle, plenamente capazes de aportar 
elementos à controvérsia constitucional, constitui legítimo interesse da UNACON pugnar 
pela sua admissão, na qualidade de amicus curiae, nos autos da ADI n. 7.064/DF. 

 

III – REQUERIMENTO 

Nos termos das razões expendidas, com fulcro no art. 7º, § 2º, da Lei n. 
9.868/1999 e no art. 138 do Código de Processo Civil, a UNACON requer sua admissão como 
amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.064/DF, com a fixação dos 
respectivos poderes por essa eminente Relatora (art. 138, § 2º, do CPC), incluídas a 
apresentação de memoriais e de documentos técnicos e a faculdade de sustentação oral em 
sessão de julgamento. 

Requer, por fim, que, das futuras publicações, conste o nome do advogado 
Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. 

 

Nesses termos. 

Brasília, 31 de janeiro de 2022. 

 

Antônio Torreão Braz Filho 
OAB/DF 9.930 

 
 

João Pereira Monteiro Neto 
OAB/DF 28.571 

Ana Torreão Braz Lucas de Morais 
OAB/DF 24.128 

 
 

Vitor Candido Soares 
OAB/DF 60.733 
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