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Ofício GAB DDM 003/2021 

 

Ao Exmo. Sr.  
AUGUSTO ARAS 
Procurador-Geral da República 
NESTA 

 

 

Prezado Senhor, 

 

Ao cumprimentá-lo, vimos solicitar providências desta Procuradoria em 

relação ao gravíssimo fato noticiado na data de ontem em relação aos montantes 

gastos pela Presidência da República e seus Ministérios com compras de alimentos 

e bebidas. 

Conforme divulgado pelo portal denominado MDados, que representa 

um núcleo de jornalismo de dados do veículo de comunicação Metrópoles, o 

Governo Federal, durante o ano de 2020, gastou mais de R$ 1,8 bilhão em 

alimentos e bebidas – o que corresponde a um aumento de 20% em relação ao 

ano de 20191.  

Os dados referentes às compras de supermercado do Poder Executivo 

Federal e exibidos na matéria acima referida foram extraídos do website 

denominado “Painel de Compras”, do Ministério da Economia, bem como é possível 

verificar os detalhes específicos da contratação dessas despesas na plataforma do 

website www.comprasnet.gov.br.  

Assim diz a matéria do veículo Metrópoles em relação às guloseimas 

adquiridas pelo Governo Federal com dinheiro público: 

                                                
1
 https://www.metropoles.com/brasil/mais-de-r-18-bilhao-em-compras-carrinho-do-governo-federal-tem-de-

sagu-a-chicletes 

 

https://www.metropoles.com/brasil/mais-de-r-18-bilhao-em-compras-carrinho-do-governo-federal-tem-de-sagu-a-chicletes
https://www.metropoles.com/brasil/mais-de-r-18-bilhao-em-compras-carrinho-do-governo-federal-tem-de-sagu-a-chicletes
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“Os valores chamam a atenção. Só em goma de mascar, 

foram R$ 2.203.681, 89 aos cofres públicos. Sem contar a 

compra de molho shoyo, molho inglês e molho de pimenta 

que, juntos, somam mais de R$ 14 milhões do montante 

pago. Pizza e refrigerante também fizeram parte do 

cardápio do ano. Débito de R$ 32,7 milhões dos 

cofres da União. 

(...) 

Os frutos do mar não ficaram de fora das refeições (R$ 

6,1 milhões) e muito menos peixes – in natura e conserva 

– (R$ 35,5 milhões), bacon defumado (R$ 7,1 milhões) e 

embutidos (R$ 45,2 milhões). Para as sobremesas, 

muito açúcar: sorvete, picolé, fruta em calda, doce em 

tablete, cristalizado, para cobertura, granulado ou 

confeitado. Ao gosto do cliente, por R$ 123,2 

milhões.” 

 

Enquanto isso, um conjunto de fatores que vai desde a ineficiência do 

Governo Federal no enfrentamento das crises ora instaladas, passando pelo 

aumento do desemprego e cortes de orçamento da agricultura familiar, até as 

políticas neoliberais e ultra neoliberais fomentadas pelo Ministério da Economia que 

geram o crescimento da pobreza e da extrema pobreza de forma acelerada. Ainda, 

há que se falar do desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional e 

soberania alimentar. Nesse sentido, esse desmonte vai ao encontro do agravamento 

das condições de vida da população pobre, que ficou completamente desprovida de 

assistência, gerando, assim, um quadro de crescimento da pobreza e abandono. 

Aliado a todo esse cenário de ineficiência e descaso, temos a fome de 

nossas crianças. Com a necessidade do fechamento das escolas, inevitável para 

conter o alastramento da pandemia de Covid-19, milhares de crianças de famílias 
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pobres não contam mais com a alimentação diária, ou seja, essa é uma situação 

que ainda está pendente de resolução pelo Governo brasileiro. 

Tal situação de caos e fome, aliada à atual crise sanitária decorrente 

da Covid-19, evidencia mais ainda o grau de desigualdade, o grau absurdo de 

pobreza e falta de condições da população trabalhadora de viver uma vida digna. 

Outro exemplo do enorme descompasso entre os investimentos em 

políticas públicas e os gastos do Governo Federal com compras de alimentos e 

bebidas é a recente crise de oxigênio que se instalou no Norte do Brasil, por falta de 

insumos, que culminou com pedido de investigação desta Douta Procuradoria sob o 

fundamento de que o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, “tinha dever legal e 

possibilidade de agir para mitigar os resultados”. E, de fato, ele tinha e tem esse 

dever legal de proteger saúde e vida da população brasileira. Infelizmente, não é o 

que estamos vendo acontecer. 

Em contraste a toda essa situação de empobrecimento e 

miserabilidade de considerável parcela da população brasileira, os portais de 

transparência do Governo revelam que foram gastos, no ano de 2020, por exemplo, 

mais de dois milhões e quinhentos mil reais com aquisição de vinhos para o 

Ministério da Defesa. A aquisição de leite condensado durante o ano de 2020, pelo 

Governo Federal, ultrapassou o valor de quinze milhões.  

Ao tentar explicar os gastos de sua pasta, em nota, o Ministro da 

Defesa assim disse: 

“O Ministério da Defesa fornece diariamente alimentação 

para militares e servidores civis que permaneceram com 

atividades essenciais ao cumprimento de sua missão 

institucional, mesmo durante a pandemia, por meio de 

suas Unidades Gestoras. A aquisição de alimentos 

variados e conforme a disponibilidade de mercado, 

leva em consideração, naturalmente, que o 

fornecimento de uma dieta inadequada tem potencial 

de deixar de conduzir o homem a um estado 



 

 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Gabinete do Deputado David Miranda – PSOL/RJ 
 

 

Câmara dos Deputados – Anexo III – Gabinete 267 – CEP 70160-900 – Brasília – DF 

Telefone: (61) 3215-5267 – Fax: (61) 3215-2267 – E-mail: dep.davidmiranda@camara.leg.br 

nutricional saudável para a realização de suas 

atividades laborais. 

Tem-se, portanto, salvo melhor juízo, que vinhos fazem parte da dieta 

de militares e servidores civis, num completo descaso com o erário que beira o 

escárnio. 

Veja, Excelência, que os gastos acima, num olhar rápido, são meros 

exemplos da violação de diversos princípios constitucionais, tais como o principio da 

economicidade e o da moralidade administrativa. Outras violações constitucionais e 

legais certamente serão trazidas à baila quando da investigação dos fatos ora 

narrados. 

Diante desse completo disparate que divide espaço com supostos 

crimes de responsabilidade, solicito a esta Procuradoria que receba o presente ofício 

sob a forma de notícia de fato; que sejam apurados os fatos aqui narrados e 

adotadas todas as medidas cabíveis para a responsabilização do Exmo. Sr. Jair 

Messias Bolsonaro e de seus Ministros. 

Certos de contar com a atenção que o presente tema merece, 

antecipamos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

David Michael dos Santos Miranda 

Deputado Federal – PSOL/RJ 

 

Fernanda Melchionna e Silva 

Deputada Federal – PSOL/RS 
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Sâmia de Souza Bomfim 

Deputada Federal – PSOL/SP 

 

 

Viviane da Costa Reis 

Deputada Federal – PSOL/PA 


