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1. A presente análise jurídica decorre de colaboração da Procuradoria Federal no Estado da Bahia com a Procuradoria
junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em razão da Portaria de n. 427/2020 da Ordem de Serviço de nº
00003/2020/GAB/PFBA/PGF/AGU, publicada 07/05/2020. 

 
2. Trata-se de consulta jurídica, encaminhada pelo Diretor-Geral do Campus Brumado a esta Procuradoria, em caráter
emergencial, no qual se questiona, por meio do Despacho nº 113/2020/DG.BRU, sobre a possibilidade de cumulação do Auxílio
Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial, previsto no Edital n. 01, com outros benefícios do Governo Federal,  considerando a
Lei de n. 13.982/2020, que instituiu o auxílio emergencial no âmbito do Governo Federal.  A consulta surgiu a partir de um
questionamento da Comissão Multidisciplinar de Assistência Estudantil do Campus Brumado, no tocante aos estudantes que já
recebem outros benefícios do Governo Federal puderem acumular com o Auxílio Estudantil do IFBA. 

 
3. Essa é a breve exposição da situação em análise.

 
4. Como se sabe, o Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial previsto no Edital n. 01/2020 e objeto da
presente consulta jurídica, decorre do Programa de Assistência Estudantil, regulado pelo Decreto 7.234/2010, cujo objetivo primordial
é o de ampliação das condições de permanência dos jovens na educação superior pública, e, no caso dos Institutos Federais, também
no ensino médio.  

 



5. Assim, é certo que a motivação para a concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial surgiu a
partir do conhecido cenário de instabilidade generalizada advindo a partir da conhecida pandemia infecciosa decorrente
do coronavírus (SARS-COV2/COVID-19). Isto porque, para além das conhecidas situações de vulnerabilidade social, pelas quais já
passavam alguns alunos ( antes da pandemia, inclusive), o isolamento social, presumivelmente contribuirá para o agravamento da
situação sócio-econômica desses alunos. De outro lado, correto pensarmos que tal agravamento, após o fim da pandemia e retorno do
calendário escolar, possivelmente fará com que muitos desses alunos não possam mais reunir condições que os permitam continuarem
frequentando a escola.  

 
6. Deve-se levar em conta, ainda, que a surpresa foi para todos, o que levou à suspensão das aulas e que, a atual
interrupção das aulas não pode ser comparada com uma suspensão programada, como é o caso das férias, em que o aluno sabe de
antemão que naquele período não haverá aulas e não será necessária sua presença nos Campi, o que lhe permite programar sua vida
para esse período, especialmente do ponto de vista financeiro.  

 
7. Desta forma, a origem do Auxílio Estudantil, como disposto no art.1.º do Edital n. 01/2020, posto à apreciação, é a de
“estender a proteção social  aos estudantes do IFBA/Campus Brumado em situação de vulnerabilidade socioeconômica, agravada
pelos impactos causados pela pandemia do COVID-19, de forma a lhes ampliar as condições de permanência e êxito nos estudos, até
quando perdurar a calamidade pública, no limite da dotação orçamentária do Campus Brumado/IFBA”. É certo que tal auxílio
relaciona-se, diretamente, à melhoria das condições socioeconômicas do aluno, para tratamento da vulnerabilidade econômica e
relacionados a manutenção à dignidade humana, e já eram previstos antes do estado emergencial iniciado pela pandemia. 

 
8. Do outro lado, a surpresa e o caos instalado pela desaceleração da economia, deixou sem meios de subsistência muitos
trabalhadores, e nessa contextualização, a fim de minimizar os prejuízos à classe trabalhadora não empregada (sem carteira assinada),
foi lançado o Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020). Ressaltemos que a fiscalização e financiamento do Auxílio Emergencial
previsto da Lei nº 13.982/2020 está vinculada ao Ministério da Economia e que o IFBA deve estar atento aos requisitos para concessão
de seus próprios auxílios/bolsas, que é o que lhe será exigido pelos órgãos de controle.  

 
9. A presente análise é da regularidade de percepção de bolsas/auxílios pagos pelo IFBA com auxílios pagos pelo
governo, como é o caso do Auxílio Emergencial, e não o contrário. Desta forma, um entendimento do Ministério da Economia de que
o Auxílio Emergencial não é acumulável com auxílios pagos pelo PNAES ou com bolsas será objeto de providências dentro daquele
Ministério.  Nesse sentido, o parecer social servirá de avaliação dos critérios de seleção, permitindo identificar e beneficiar apenas os
alunos que preencham os requisitos do decreto 7234/2010, do regulamento do IFBA e do Edital, especialmente a vulnerabilidade
social. 

 
10. Do exposto, conclui-se que : 

 
  Não cabe ao IFBA a fiscalização do preenchimento dos requisitos para percepção do Auxílio Emergencial instituído

pela Lei nº 13.982/2020, que é gerido pelo Ministério da Economia, mas apenas a fiscalização dos requisitos para percepção de seus
auxílios/bolsas, diligenciando, se necessário, junto a outros órgãos públicos para coleta de informações, a fim de se certificar se o
aluno preenche os requisitos previstos no Edital nº 01( anexo), o qual prevê a concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter
Emergencial. 



          
11. O parecer, apenas opinativo, restringiu-se aos aspectos jurídicos, com base nas peças constantes dos autos, não
adentrando no mérito administrativo, como questões de conveniência e oportunidade, cuja atribuição é do administrador. 

 
12. É o parecer, elaborado por meio do Sistema AGU de Inteligência Jurídica (Sapiens), assinado digitalmente.

 
À consideração superior.
 
 
Salvador, 12 de maio de 2020.
 
 

DANIELA CARDOSO GANEM
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 23846000565202001 e da chave de acesso af2b7ff1
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