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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de 

suas atribuições constitucionais (art. 134 da Constituição Federal) e legais (Lei Complementar 

nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 575/2012), presentada pelo órgão de execução infra-

assinado, vem perante este Juízo, com base no art. 1º, IV da Lei n. 7.347/85, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do  MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 83.102.277/0001-52, com endereço para 

recebimento de citações na Rua Alberto Werner, nº 100, CEP: 88304-053, pelos motivos de 

fato e de direito que serão expostos a seguir.  

 

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 

gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal (Art. 

134 da Constituição Federal). 

Com o escopo de dar maior efetividade à atuação desta Instituição e, 

principalmente, a fim de ampliar a consecução de seus objetivos, dentre eles, a primazia da 

dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado 

Democrático de Direito e a prevalência e efetividade dos direitos humanos (Art. 3º-A da Lei 
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Complementar nº 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria Pública), a Defensoria Pública foi 

incluída no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85 como legitimada a propor ação civil pública (Inciso 

II). 

A Defensoria Pública tem, entre suas funções institucionais, a de promover ação 

civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar 

grupo de pessoas hipossuficientes (LC 80/94, art. 4º, VII) e exercer a defesa dos interesses 

individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de 

necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos 

sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado (LC 80/94, art. 4º, XI).  

É exatamente este o caso. 

Conforme se verá a seguir, a presente demanda visa a tutelar o direito à merenda 

escolar e alimentação adequada para as crianças e adolescentes matriculadas na rede pública 

municipal de ensino. 

Acerca da legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ações coletivas, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA 

PÚBLICA. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de 

que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ações coletivas 

na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

Precedentes: REsp 1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012; REsp 1.264.116/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turmas, DJe 13/04/2012; REsp 

1.106.515/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

2/2/2011; AgRg no REsp 1.000.421/SC, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, DJe 01/06/2011. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 

11/04/2014) 

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, recentemente, ao julgar a ADI 3943/DF, 

concluiu que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de 
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interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o pedido de 

declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 7.347/1985, 

alterada pela Lei n.º 11.448/2007: 

Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. 

Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em 

defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição 

Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da 

Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 

4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as 

modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 

Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que 

comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da 

legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. 

Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para 

a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela 

judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em 

tese, pessoas necessitadas. (RE 733433, Relator(a):  Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 

DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016) 

Dessa forma, não há discussão quanto à legitimidade da Defensoria Pública para a 

proposição da presente demanda. 

 

2. DOS FATOS  

 

Conforme é de sabença comum, a declaração pública de situação de pandemia em 

relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 

2020 e as disposições previstas na Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo COVID-19, fizeram mudar a rotina de todos os brasileiros, incluindo-se as 

crianças e adolescentes, já que sua rotina escolar e de vida foi completamente alterada.  

Trata-se, indiscutivelmente, de uma situação nova e excepcional, que desafia a saúde 

e a gestão pública em um nível singular.  
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Todavia, é em um momento como este, de risco para toda a população, que se deve 

ainda com mais rigor observar o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, por 

se tratarem de pessoas em desenvolvimento.  

Nesse contexto, o Decreto Estadual nº 509, de 17 de março de 2020, ao 

regulamentar as medidas de enfrentamento à Pandemia, determinou a suspensão por 30 

(trinta) dias das atividades letivas, a partir de 19 de março de 2020, inclusive as aulas nas 

unidades das redes pública e privada de ensino municipal, estadual e federal, incluindo 

educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos (EJA), 

ensino técnico e ensino superior.  

Sucede que a sobredita suspensão vem sendo sucessivamente prorrogada e as aulas 

continuam suspensas pelo menos até o dia 02 de agosto do corrente ano, vide Decreto 

Estadual nº. 630, de 1º de junho de 2020. 

Entretanto, considerando o aumento exponencial do número de infectados e a alta 

ocupação dos leitos de UTI em boa parte do Estado, difícil imaginar que não ocorrerá nova 

prorrogação da suspensão das atividades letivas. 

Mais especificamente no Município de Itajaí, que foi obrigado a retroceder na 

reabertura de atividades comerciais e inclusive voltar a vedar a permanência de pessoas em 

espaços públicos (Decreto Municipal nº 11.926/2020), não há como se fazer qualquer 

previsão para o retorno das aulas. 

Acompanhando essa problemática referente à suspensão das aulas, a Defensoria 

Pública de Santa Catarina, através do GAPV- Grupo de Apoio às Pessoas em 

Vulnerabilidade, visando tutelar os direitos das crianças e adolescentes matriculadas na rede 

pública de ensino, recomendou (Orientação nº. 3) aos órgãos de execução desta Instituição 

de Defesa dos Hipossuficientes que fossem tomadas providências especialmente quanto ao 

fornecimento pelos municípios de merenda escolar. 

Aliás, no mesmo sentido da orientação acima, posteriormente foi emitida 

recomendação pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (Recomendação de nº. 07, de 

16 de junho de 2020), também com o intuito de se garantir a distribuição de gêneros 

alimentícios e/ou transferência de renda, correspondentes ao número de refeições 

normalmente realizadas na escola, para todos os alunos da educação básica da rede pública 
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municipal (estadual), visando à manutenção da sua segurança alimentar e dos aportes 

nutricionais diários necessários para o seu desenvolvimento sadio.  

Atendendo a recomendação supramencionada, este subscritor oficiou inicialmente 

a Secretaria de Educação de Itajaí, entretanto, mesmo após diligências e contatos 

telefônicos, não se obteve resposta tempestiva. 

Por esta razão, foi oficiado também o Prefeito Municipal (através do seu Gabinete). 

Não obstante isto, até a presente data não houve qualquer retorno. 

Ainda mais recentemente, diante da ausência de respostas, foram oficiados o 

Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência Social.  

Finalmente, no dia 29/06/2020, a Secretaria de Educação, através da Diretoria de 

Assistência ao Educando, encaminhou correspondência eletrônica respondendo aos 

questionamentos deste subscritor: 

1) Após a paralisação das aulas na rede (pública e conveniada) do 

Município, está ocorrendo o fornecimento de alimentação aos 

alunos? 

Sim. Foi elaborado um kit de alimentação de acordo com os per 

capitas dos alunos. Este kit está sendo distribuído para alunos cujas 

famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família. O kit foi 

composto de (respeitando o percentual de 30% de produtos da 

Agricultura Familiar, preconizado pela PNAE) : 

3 Kg de arroz 

3 kg de feijão 

1 Kg de sal 

2 Kg de macarrão 

2 litros de leite 

2 dúzias de ovos 

1 Kg de beterraba 

1 Kg de batata doce 

1 kg de cenoura 

1kg banana orgânica 
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1 Kg de tangerina orgânica 

1 Kg de maçã 

2) Em caso positivo, quais os horários, locais e forma que a 

alimentação está sendo garantida aos alunos matriculados? 

As entregas ocorrem mensalmente nas próprias escolas e são 

organizadas por Pólos Educativos (Regiões). Cada escola é 

responsável pelo contato com o Beneficiário, informando o horário 

de retirada (específico de acordo com cada escola) 

Por seu turno, o Conselho Tutelar (este sim tempestivamente) enviou resposta, 

informando que há cronograma do Município de Itajaí apenas para a entrega de kits de 

alimentação para os alunos de família beneficiárias do programa Bolsa Família.  

Chama-se a atenção deste Juízo para o fato de que entre o primeiro e-mail enviado 

por esta Defensoria Pública e a resposta da Secretaria de Educação passou-se mais de 40 

dias.  

Desta forma, diante desta demora, concluiu-se que a resolução extrajudicial da 

questão não seria alcançada, ao menos não em tempo hábil, por esta Defensoria Pública. 

De outra banda, salta aos olhos que passados mais de 3 (três) meses desde o início 

da suspensão das atividades letivas, restou evidenciado que não houve a preocupação do 

Município em formular política pública para garantir que o direito à alimentação adequada 

fosse garantido à todas as crianças e adolescentes matriculadas na rede pública de ensino 

municipal. 

Ao revés, o kit de alimentação está sendo entregue somente às famílias 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.  

Destarte, o posicionamento do Município de Itajaí demonstra uma tentativa 

evidente de esquivar-se da sua obrigação legal e segue na contramão dos muitos municípios 

e estados dessa Federação. Estes últimos não se furtaram a solucionar a suspensão da 

merenda escolar, em decorrência do isolamento social, com a oferta de cestas básicas, kits 

alimentação, e até mesmo depósito em dinheiro de valores correspondentes a refeições 

diárias, consoante a seguir restará demonstrado. 
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No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha determinou um auxílio 

financeiro às famílias de R$ 3,98 por refeição. O valor será pago de acordo com a situação 

de cada aluno, apurada pela Secretaria de Educação do estado e se divide em três faixas: 

os estudantes que fazem uma refeição por dia na escola terão acesso a R$ 59,70 para os 

15 dias de suspensão; aqueles que fazem duas, R$ 119,40; e os alunos que fazem três 

refeições por dia na instituição de ensino, R$ 179,10. O próximo pagamento deverá ser 

feito na próxima quarta-feira 1 

Nesta mesma toada, o estado de São Paulo está repassando, desde de abril deste ano, 

uma ajuda de custo de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para a alimentação das famílias de 

700 mil alunos da rede pública estadual. “Além de um direito, a merenda escolar é uma 

garantia de capacidade para o pleno desenvolvimento dos estudantes”, disse o Secretário 

de Estado da Educação, Rossieli Soares.2 

No estado de Goiás também está sendo oferecido auxílio financeiro aos alunos de 

modo a garantir a alimentação deles no período de isolamento social, conforme se infere do 

Decreto nº 9643 de 20 de março de 2020, por meio do qual o governador determinou que a 

alimentação escolar para os alunos seja viabilizada pelo aporte de valores para aquisição de 

alimentos por sua família. E ainda, estabelece como valor de aporte diário individual R$ 5,00 

(cinco reais) por refeição. 

Alguns estados como dito acima, optaram pela oferta de cestas básicas ou kits 

alimentação em substituição à merenda escolar, como pode ser observado, 

exemplificativamente, nos estados do Paraná, Minas Gerais e Pernambuco.3
 

Como exemplo mais próximo, é imperioso trazer à baila a postura da Secretaria de 

Educação do Estado de Santa Catarina, que, apesar do atraso, está garantindo a entrega de 

kits de alimentação para TODOS os alunos da rede pública estadual4. 

                                                           
1 https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-sp-familias-tem-dificuldade-financeira-com-a-suspensao-da-

merenda-escolar 
2 https://exame.abril.com.br/brasil/sp-repassara-r-55-para-alimentacao-de-familias-com-alunos-em-quarentena/ 
3 https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-sp-familias-tem-dificuldade-financeira-com-a-suspensao-da-

merenda-escolar 
4 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/12/secretaria-de-educacao-de-sc-divulga-calendario-

para-retirada-de-kits-de-alimentacao-escolar.ghtml 

 

https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-sp-familias-tem-dificuldade-financeira-com-a-suspensao-da-merenda-escolar
https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-sp-familias-tem-dificuldade-financeira-com-a-suspensao-da-merenda-escolar
https://exame.abril.com.br/brasil/sp-repassara-r-55-para-alimentacao-de-familias-com-alunos-em-quarentena/
https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-sp-familias-tem-dificuldade-financeira-com-a-suspensao-da-merenda-escolar
https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-sp-familias-tem-dificuldade-financeira-com-a-suspensao-da-merenda-escolar
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/12/secretaria-de-educacao-de-sc-divulga-calendario-para-retirada-de-kits-de-alimentacao-escolar.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/12/secretaria-de-educacao-de-sc-divulga-calendario-para-retirada-de-kits-de-alimentacao-escolar.ghtml
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É importante sobrelevar, por seu turno, que já há decisão do Poder Judiciário, assim 

como parecer do Ministério Público, a seguir transcritos, que não apontam qualquer 

ilegalidade ou irregularidade na oferta de cestas básicas ou kit alimentação como 

substitutivos à merenda escolar, neste momento de calamidade pública sem precedentes na 

história recente. 

Sendo assim, mister transcrever excertos da decisão da 1ª Vara Federal de 

Teresópolis ao julgar ação do referido município contra o FNDE, nos seguintes termos: 

“A "merenda escolar" (consagrado signo da segurança alimentar em 

ambiente educacional) representa um direito instrumentalizado por 

ações estatais positivas. É dever, portanto, do Município executar a 

política de alimentação, otimizando os recursos decorrentes do 

PNAE, fazendo com que eles cheguem até as crianças e 

adolescentes mais necessitadas nesse momento de isolamento 

forçado pelas políticas de saúde de combate ao COVID-19.  

É razoável que os demandados mantenham os repasses de verba do 

PNAE ao Município. É a interpretação do ordenamento de proteção 

à saúde e à alimentação de crianças e adolescentes para a garantia 

do mínimo existencial, considerando-se os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a 

seu cargo, nos termos do artigo 22 da LINDB. 

É necessário e igualmente razoável, no contexto de adequação 

às políticas de gestão do estado de necessidade por força do 

COVID-19, que a verba federal seja utilizada para, caso 

necessário, transmudar pratos de merenda escolar em cestas 

básicas mensais destinadas às crianças e adolescentes da rede 

municipal. 

(...) 

Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, para:  

I - determinar ao FNDE e à União Federal a continuidade de 

repasses de verbas federais para a educação, em especial o PNAE 

(salvo se por motivo diverso ao da presente demanda) ao Município 

de Teresópolis;  

II - permitir que o Município de Teresópolis empregue verbas 

federais vinculadas à merenda escolar para o pagamento de 

prestador de serviços com o fim de adquirir, transportar e 
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entregar cestas básicas  e alimentos adequados para o consumo 

a estudantes da rede pública municipal de saúde, em 

substituição  

temporária à merenda preparada nas escolas;  

II.I - a logistica de entrega deverá atender aos critérios de 

segurança inerentes à gestão da pandemia; as escolas poderão 

ser empregadas como centros de distribuição e de segurança 

alimentar (atendidos os critérios de segurança relativas ao 

COVID-19);  

III - admissão da verba empregada para a execução dessa decisão, 

de forma excepcional como substitutiva da merenda escolar, para 

fins do índice constitucional de 25% de gasto com a educação.”  

Com o mesmo posicionamento, o Ministério Público do Rio de Janeiro, através da 1ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Campos,  em parecer (em anexo), sobre uma 

consulta acerca da existência de ato de improbidade, aduz que: 

“É quanto basta para acolher a postulação do Município e, em nome 

da segurança alimentar das crianças, afirmar que a destinação, da 

forma pretendida, está longe de, na ótica deste órgão ministerial, 

que detém atribuição privativa para emitir juízo de valor quanto a 

eventual improbidade administrativa decorrente de tal conduta, não 

constitui a mínima irregularidade, estando, pois, plenamente 

justificado pelas circunstâncias excepcionais a não ortodoxia na 

observância dos fins específicos de tal verba, estipulados pelo 

legislador mirando numa situação normal, que não é a vivida no 

momento. 

Assim, não só aquiesço com o pretendido como, avançando, 

recomendo ao Prefeito que o faça, exatamente como descrito no 

ofício em apreço: utilize as verbas de custeio da educação para 

aquisição de kits de alimentação, fazendo-as entregar às 

crianças matriculadas nas escolas da rede municipal. Adianto 

que não vislumbro qualquer irregularidade na prática, a par 

de, por motivo plenamente justificado pelas circunstâncias, 

deixar de observar a destinação específica dessas verbas ou de 

parte delas.” .  

Ademais disso, é imperioso ressaltar desde já (ainda que se esteja na descrição fática 

da petição inicial) que está em vigor a Lei 13.987, de 2020, que garante a distribuição dos 

alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na 

rede pública de educação básica devido à pandemia do novo coronavírus. 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

4ª DEFENSORIA PÚBLICA 

NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA EM ITAJAÍ 

Avenida Coronel Marcos Konder, nº 747- Centro- Itajaí/SC (CEP 88301-300) 

 

A sobredita lei acrescentou o artigo 21-A à Lei nº. 11.947/09, a qual dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da 

educação básica . In verbis:  

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas 

escolas públicas de educação básica em razão de situação de 

emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo 

o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição 

imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas 

matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos 

gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros 

recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae. 

Fato incontroverso é que o benefício da alimentação escolar é fundamental para o 

desenvolvimento do aluno, pois, a desnutrição pode trazer repercussão na vida adulta, trazendo 

um maior problema de saúde pública.  

Além da questão da desnutrição ser essencial para a aprendizagem, a função da 

alimentação escolar é também ofertar aos alunos bons hábitos alimentares, estimulando a 

alimentação saudável, evitando-se assim maiores problemas na saúde destes indivíduos.  

Ademais, é de bom alvitre destacar que a alimentação escolar é direito dos alunos 

da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas no 

atendimento das diretrizes estabelecidas na Lei 11.947/2009 e que muitas famílias contam 

com a refeição que seus filhos fazem na escola, não tendo como arcar com o aumento de 

despesa de alimentação do período em que os filhos permanecerão em casa. 

Destarte, diante da importância do direito que se busca tutelar, não se tendo obtido 

êxito nas tentativas de resolução extrajudicial da questão, bem como diante da mora do 

Município de Itajaí em garantir a todas as crianças e adolescentes matriculados na rede 

pública municipal de ensino a devida alimentação escolar, se faz imprescindível a 

intervenção do Poder Judiciário, por meio da presente Ação Civil Pública. 

 

3. DAS QUESTÕES DE DIREITO  
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3.1. Do direito à alimentação escolar 

 

Nunca é demais lembrar que a República Federativa do Brasil tem dentre seus 

fundamentos a ciddania e a dignidade da pessoa humana, pilares para que sejam atendidos, 

enquanto seus objetivos, a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, com 

desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e da marginalização e redução das 

desigualdades sociais, e promoção do bem comum (artigos 1º e 3º da Constituição Federal). 

Diversos são os direitos garantidos pela Carta Magna como ferramentas para que o 

plano constituinte de nação seja implementado, tais como os denominados direitos sociais, 

dentre os quais se incluem a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, dentre outros (artigo 6º). 

Frequentemente, tais direitos fundamentais são encarados pelo Administrador 

Público como mera “diretriz programática”, como se não estivessem vinculados, pelo poder 

emanado do povo, a um agir específico no campo da formulação e execução das políticas 

públicas. 

O Poder Constituinte teve o cuidado de constar expressamente no art. 208 da 

Constituição que “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: (...)  VII- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 

de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde”.  

Já quando se trata de criança e adolescente, o art. 227 do Texto Magno revela 

que há um dever por parte da família, da sociedade e do Estado de assegurar, 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. 

Nota-se que não há nenhum espaço para discricionariedade no que diz respeito 

ao atendimento dos seus direitos fundamentais, pois há expresso mandamento 

constitucional quanto ao direcionamento que deve ser dado às medidas dos governantes. 
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Nesse sentido, o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) destina verba Federal, que é repassada para estados e municipios, 

para a alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a 

estudantes de todas as etapas da educação básica pública. A verba possui 

caráter suplementar e o repasse ocorre em 10 parcelas mensais (de 

fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o 

número de matriculados em cada rede de ensino. Em consulta ao site do 

FNDE, salvo melhor Juízo, verifica-se que o Município de Itajaí recebeu as 

parcelas relativas ao corrente ano.  

Para que não houvesse dúvidas quanto ao cumprimento da determinação 

constitucional, ao editar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Legislador ordinário 

repetiu e explicitou o Princípio da Prioridade Absoluta, através dos artigos 3º e 4º, que 

por sua importância para a presente causa, merecem ser integralmente copiados: 

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.” 

 

“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. 

Parágrafo único. 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. (g.n.).” 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

4ª DEFENSORIA PÚBLICA 

NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA EM ITAJAÍ 

Avenida Coronel Marcos Konder, nº 747- Centro- Itajaí/SC (CEP 88301-300) 

 

 

Na ordem internacional, a prioridade absoluta em relação a crianças e adolescentes 

já é norma posta há décadas. Dispositivos da Declaração Universal dos Direitos da Criança, 

da Organização das Nações Unidas, datada de 1959, já previram esta proteção especial, 

merecendo destaque o Princípio IV, segundo /o qual “A criança gozará os benefícios da 

previdência social. Terá direito a crescer e criar-se com saúde; para isto, tanto à criança 

como à mãe, serão proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados 

cuidados pré e pós-natais. A criança terá direito a alimentação, recreação e assistência 

médica adequadas.  

A suspensão das aulas por, inicialmente 30 dias, como determinado a fim de conter 

a disseminação da COVID-19, suprime o direito ao acesso à merenda escolar, sendo esta 

uma garantia do aluno matriculado na rede de ensino.  Afinal, é sabido que muitos alunos, 

em condições “normais”, dependem e alimentam-se EXCLUSIVAMENTE,  do que lhes é 

ofertado no ambiente escolar, havendo uma grande preocupação, pois na atual crise onde as 

pessoas estão impossibilitadas em exercer plenamente atividades econômicas, sobretudo as 

informais, tornando as famílias dos alunos ainda mais vulneráveis e hipossuficientes.  

Quando se trata do público-alvo criança e adolescente, a gravidade desta 

insuficiência de atendimento do poder publico é ainda mais intensa, considerando-se a 

condição peculiar destes enquanto pessoas em desenvolvimento (expressa regra 

hermenêutica do artigo 6º do ECA, inclusive para efeito de políticas públicas).  

É válido destacar que a lei nº11.947/2009 que trata sobre a alimentação escolar, traz 

em seu art 2º: “São diretrizes da alimentação escolar: VI - o direito à alimentação escolar, 

visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma 

igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos 

alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em 

vulnerabilidade social.” 
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3.2. Da inaplicabilidade do argumento da reserva do possível. Prioridade absoluta 

de ordem constitucional 

 

Corriqueiramente o Poder Público defende-se quanto à sua ineficiência em prover 

o indispensável à garantia dos direitos dos cidadãos e à ilegalidade de seus atos utilizando-

se do argumento denominado “reserva do possível”. Tal construção baseia-se no fato de 

que o orçamento público é escasso, não havendo verbas para atender a todas as necessidades 

da população, razão pela qual não lhe poderiam ser exigidos determinados atos, projetos, 

medidas e políticas públicas. 

De fato, os recursos públicos são logicamente finitos. Ocorre que, quando se trata do 

atendimento dos direitos e necessidades de crianças e adolescentes, uma vez constando da 

PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL a opção pela PRIORIZAÇÃO ABSOLUTA DO 

PÚBLICO INFANTO-JUVENIL, não pode o Executivo demitir-se de suas funções sob o 

argumento da reserva do possível. 

A opção feita pelo Poder Constituinte Originário, ao redigir o artigo 227 da 

Constituição, é determinante para obrigar o Estado Brasileiro a direcionar, 

primariamente, todos os seus esforços e políticas para o atendimento dos direitos da 

população infanto-juvenil. A ele não cabe, em casos tais, meras desculpas embasadas em 

falta de recursos financeiros. Afinal de contas, de nada adianta a previsão constitucional de 

prioridade absoluta se esta não for efetivamente absoluta. 

Comentando o embasamento destes posicionamentos, que remete em último grau à 

dignidade da pessoa humana, assim entende o Magistrado Guilherme de Souza Nucci: 

 

“Possuem as crianças e adolescentes uma hiperdignificação da 

sua vida, superando quaisquer obstáculos eventualmente 

encontrados na legislação ordinária para regrar ou limiar o gozo 

de bens e direitos. Essa maximização da proteção precisa ser 

eficaz, vale dizer, consolidada na realidade da vida – e não somente 

prevista em dispositivos abstratos”5 (g.n.). 

 

                                                           

5 NUCCI, Guilherme de Souza. Op cit., p. 6. 
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O Superior Tribunal de Justiça, igualmente, já se manifestou diversas vezes em 

relação ao embate entre a prioridade absoluta e o argumento da reserva do possível: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL À ABSOLUTA PRIORIDADE 

NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. NORMA CONSTITUCIONAL 

REPRODUZIDA NOS ARTS. 7º E 11 DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMAS DEFINIDORAS 

DE DIREITOS NÃO PROGRAMÁTICAS. EXIGIBILIDADE 

EM JUÍZO. INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE 

ÀS CRIANÇAS SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO E PROCEDÊNCIA. (...) 4. 

Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade 

política nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das 

possibilidades do que se vai consagrar, por isso que cogentes e 

eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias enquanto 

letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos 

consagrados em normas menores como Circulares, Portarias, 

Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e 

os direitos consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais 

altos valores éticos e morais da nação sejam relegados a segundo 

plano. Prometendo o Estado o direito à saúde, cumpre adimpli-lo, 

porquanto a vontade política e constitucional, para utilizarmos a 

expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da 

miséria que assola o país. (...) 6. A determinação judicial desse 

dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do judiciário na 

esfera da administração. Deveras, não há discricionariedade do 

administrador frente aos direitos consagrados, quiçá 

constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem 

admissão de Documento: 1570218 - EMENTA / ACORDÃO - 

Site certificado - DJ: 28/02/2005 Página 1 de 2 Superior Tribunal 

de Justiça qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea. 7. 

Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação 

das desigualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas ao 

mesmo patamar da defesa da Federação e da República, não pode 

relegar o direito à saúde das crianças a um plano diverso daquele 

que o coloca, como uma das mais belas e justas garantias 

constitucionais. (...)” (RESP 577836/SC, Rel. Min. Luiz Fux, J. 

21/10/2004) (g.n.). 
 

“Não há discricionariedade do administrador frente aos direitos 

consagrados, quiçá, constitucionalmente. Nesse campo a 

atividade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que 

vise afastar a garantia pétrea. Um país cujo preâmbulo 

constitucional promete a disseminação das desigualdades e a 

proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar da 

defesa da federação e da república, não pode relegar o direito à 

educação das crianças a um plano diverso daquele que o coloca, 
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como uma das mais belas e justas garantias constitucionais” 

(STJ, RESP 575280- SP, 01ª Turma, j.02.09.2004, rel. Min. Luiz 

Fux) (g.n.). 

3.3. Da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário- papel de garantidor de 

direitos fundamentais 

 

Sabidamente o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal consagra o 

denominado princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário, prevendo que a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Uma vez 

demonstrados a ilegalidade da postura estadual e os prejuízos aos direitos fundamentais de 

crianças e adolescentes, isso já seria o bastante para permitir a intervenção judicial, 

através do processamento da presente ação civil pública e procedência de seus pedidos. 

Em casos tais, não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos 

Poderes, vez que é justamente em decorrência de ato do Poder Executivo que está 

havendo ofensa aos direitos de crianças e adolescentes. No caso em comento, trata-se de 

famílias em situação de vulnerabilidade social que devem receber apoio governamental seja 

com o repasse de verbas, seja com fornecimento de cestas básicas, observando-se os 

princípios da  dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente, 

bem do direito à vida, saúde e alimentação. Diante disso, não há como não admitir a 

intervenção do Judiciário, caso contrário, seu papel de garantidor dos direitos fundamentais 

e Guardião da Constituição Federal restaria irremediavelmente prejudicado. 

Não se pode perder de vista que, inserida na Teoria da Separação dos Poderes, 

inclui-se como ferramenta de controle o chamado sistema de freios e contrapesos, segundo 

o qual são dadas aos Poderes certas possibilidades de intervenção nos demais, 

justamente com a finalidade de coibir abusos e garantir que a população colha os 

benefícios da formação de um Estado Social Democrático. Nesta medida, é legítima a 

intromissão do Poder Judiciário para garantir que o Executivo cumpra as normas 

constitucionais e legais, cuja edição remete ao poder do povo, através do exercício do Poder 

Legislativo, por meio de seus mandatários eletivos. 

A doutrina também se manifesta contrariamente ao uso do argumento da “reserva 

do possível” para afastar a atuação judicial em casos do gênero. Assim entende Dirley de 

Cunha: 
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“De mais a mais, o entendimento de que a reserva do possível 

também obsta a competência do Poder Judiciário para decidir 

acerca da distribuição dos recursos públicos orçamentários não 

se aplica, igualmente, ao direito brasileiro, ante a vigente 

Constituição de 1988. De feito, cabem ao Legislativo e Executivo, 

a princípio, a deliberação acerca da destinação e aplicação dos 

recursos orçamentários. Todavia, essa competência não é 

absoluta, pois se encontra adstrita às normas constitucionais, 

notadamente àquelas definidoras de direitos fundamentais 

sociais que exigem prioridade na distribuição desses recursos, 

considerando indispensáveis para a realização das prestações 

materiais que constituem o objeto desses direitos”6 (g.n.). 

Ademais, há mais de uma década o Supremo Tribunal Federal se posiciona 

neste sentido, expressando diversas vezes com eloquência que o controle dos gastos 

públicos e da prestação de serviços básicos por parte do Estado Social tem merecido a 

atuação positiva do Judiciário, vez que os demais Poderes têm se mostrado incompetentes 

para garantir o cumprimento dos mandamentos constitucionais. Quanto a isso, merecem 

destaque as palavras do Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-9: 

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 

CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO 

DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA 

HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. 

DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 

CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE 

CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM 

TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". 

NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS 

INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE 

DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO 

EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 

CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS  (DIREITOS  

CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).  (...) Em 

princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada 

a outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e 

oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de 

organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando 

                                                           
6 CUNHA, Dirley de. Curso de Direito Constitucional. Ed. Jus Podium, 2008, p. 714. 
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haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da 

incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais 

necessária a revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes 

em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos 

serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes 

Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de 

garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos 

constitucionais (...)” (ADPF 45-9, Min. Rel. Celso de Mello, J. 

29.04.2004) (g.n.). 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também ostenta decisões neste 

sentido: 

“CONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO 

NA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DE DEVER CONSTITUCIONAL. 

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE 

SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DA RESERVA 

DO POSSÍVEL. A dignidade da pessoa humana, notadamente a 

da criança e do adolescente, é tutelada pela Constituição Federal 

e pela Lei n. 8.069/90. Assim, é dever inafastável dos Municípios 

de Carangola, de São Francisco Glória, de Faria Lemos e de 

Fervedouro empreenderem todos os esforços que efetivem o 

princípio fundamental de proteção integral à criança e ao 

adolescente, assegurando abrigo, apoio socioeducativo, 

sociofamiliar e assistência material, moral, médica e 

psicológica, nos termos do art. 227, da CF, e 4º, 6º, 7º, 15, 70, 

86, 87, 88, 90 da Lei n. 8.069/90. O Poder Judiciário, no 

exercício de sua alta e importante missão constitucional, deve e 

pode impor ao Poder Executivo Municipal o cumprimento da 

disposição constitucional que garanta proteção integral à 

criança e ao adolescente, sob pena de compactuar e legitimar 

com omissões que maculam direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, o que é vedado pelo texto constitucional. O 

posicionamento adotado não macula o princípio constitucional da 

separação de poderes. O referido princípio não pode ser 

empregado para justificar a burla à Constituição e para 

contrariar o interesse público. (...) Falta interesse em resolver o 

problema. Enquanto nada é feito pelo Poder Executivo, a saúde, 

a vida, a dignidade, a integridade e a cidadania das crianças e 

adolescentes ficam ameaçadas e violadas. (...) A última 

esperança das crianças e adolescentes em situações de risco está 

no Poder Judiciário, e este poder não deve se furtar a cumprir a 

sua alta e relevante função de tutelar o texto constitucional e de 

proteger o cidadão e a sociedade do arbítrio estatal. (...). É “hora 

de atentar-se que o objetivo maior do Estado é proporcionar vida 

segura com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor 

maior atinente à preservação da dignidade do homem” 
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(Precedente do STF: AGRRE 271.286- 8 - RS). (TGMG, 5ª 

Câmara Cível, apelação cível n° 1.0133.05.027113-8/001, 

Relatora Desª. Maria Elza, DO 29/11/2007) (g.n). 

Portanto, inegável que o Poder Judiciário, no caso através do Juízo da Infância e 

Juventude, detém a legitimidade e até mesmo a obrigação de intervir para que os direitos de 

crianças e adolescentes sejam respeitados. 

 

3.4. Do princípio da vedação ao retrocesso social 

  

A doutrina especializada no estudo dos direitos fundamentais, pautada 

principalmente por estudos comparados de Direito Constitucional e pela interpretação dos 

princípios constitucionais brasileiros, tem se manifestado de forma expressa pela 

existência do chamado princípio da vedação ao retrocesso no que diz respeito aos direitos 

fundamentais, especialmente os de cunho social. 

A questão principal que tais autores colocam diz respeito à impossibilidade de os 

demais órgãos estatais promoverem medidas de regressão em relação à implementação 

de direitos fundamentais, ainda que não o façam com efeitos retroativos e que não esteja 

em causa uma alteração do texto constitucional. Esta discussão diz respeito diretamente à 

matéria presentemente discutida, uma vez que o direito à vida, saúde, educação e 

assistência aos desamparados não estão sendo assegurados. 

Percebe-se que o princípio da proibição ao retrocesso social é implícito ao sistema 

jurídico-constitucional brasileiro, decorrendo de diversos outros postulados constitucionais. 

Em primeiro lugar, há derivação direta do princípio da segurança jurídica e social, 

previsto no artigo 5º, caput da Constituição. Isso porque somente através da proteção e 

preservação das conquistas sociais é que o indivíduo, enquanto elemento nuclear da 

sociedade, pode planejar e executar os passos necessários à concretização de seus 

objetivos e, nesta medida, alcançar a sua plena valorização enquanto pessoa humana. 

Daí porque, igualmente, a vedação ao retrocesso é corolário da dignidade da pessoa e do 

mínimo existencial. 
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Isso significa que, sobretudo em benefício de grupos vulneráveis, não pode, o 

administrador deixar de  prestar o serviço de  alimentação escolar, uma vez que recebeu a 

verba do PNDE destinada à merenda escolar.  

Merece destaque ainda a aplicação dos princípios da confiança e da boa-fé, os 

quais vinculam o Administrador em todas as suas relações com os administrados. Sendo 

sabido que a função do Estado é promover políticas e executar medidas voltadas à promoção 

do bem comum, suspender o fornecimento da alimentação escolar configura  uma 

“traição” à confiança depositada pelo povo, sobretudo aos mais necessitados. 

Diversos são os autores que seguem esta linha de pensamento. Pedro Lenza assim 

se manifesta: 

“Já vimos que, dentro de uma realidade de Estado Social de Direito, 

estabelece-se um comportamento positivo para a implementação 

dos direitos sociais, irradiando essa orientação para a condição das 

políticas públicas, para a atuação do legislador e para o julgador 

no caso de solução de conflitos (...) 

Ainda, dentro desse contexto, deve ser observado o princípio da 

vedação ao retrocesso, isso quer dizer, uma vez concretizado o 

direito, ele não poderia ser diminuído ou esvaziado, consagrando 

aquilo que a doutrina francesa chamou de effet cliquet”7 (g.n.) 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, igualmente 

identifica a aplicabilidade deste princípio no sistema jurídico brasileiro: 

“Por este princípio, que não é expresso, mas decorre do sistema 

jurídico-constitucional, entende-se que se uma lei, ao 

regulamentar um mandamento constitucional, instituir 

determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da 

cidadania e não pode ser absolutamente suprimido” 8 (g.n.). 

Por todos os fundamentos expostos, percebe-se que, igualmente, ante a aplicação 

do princípio da vedação ao retrocesso social, deve ser considerado ilegal a não observância 

das diretrizes estabelecidas no que tange a alimentação escolar trazendo como 

consequência um risco à sobrevivência destas famílias. 

 

                                                           
7 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado, Saraiva, São Paulo, 15ª ed., 2011, p. 985. 
8 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional  a Efetividade de suas Normas. Renovar. Rio de Janeiro,5ª 
ed., 2001, p.158. 
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4. DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

A liminar tem como escopo, em ação civil pública, fazer cessar imediatamente a 

atividade danosa, nociva, e exigir o cumprimento de normas jurídicas, sob pena de ineficácia 

ou desprestígio do provimento final, cenário comum no âmbito das ações civis públicas. 

Sobre a possibilidade de concessão de liminares em sede de ação civil pública 

contra o Poder Público, condicionada apenas a prévia oitiva do representante da pessoa jurídica 

de direito público, no prazo e na forma do artigo 2º da Lei 8.437/92, é maciça a jurisprudência 

pátria (STJ – AARESP 303206 – RS – 1ª T. – Rel. Min. Francisco Falcão – DJU 18.02.2002 – 

p. 00256). 

O art. 12 da Lei 7.347/85 estabelece forma de provimento antecipatório que poderá 

ser dado com ou sem justificação prévia: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

Já o art. 294 do Código de Processo Civil prevê que a tutela provisória pode fundar-

se em urgência ou evidência.  

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

No caso em testilha, a probabilidade do direito está consubstanciada na 

fundamentação despendida alhures, que dá conta da violação do direito de alimentação 

adequada dos alunos da rede pública de ensino municipal. 

O perigo de dano se evidencia nos prejuízos à saúde física advindos da ausência de 

fornecimento da devida alimentação à crianças e adolescentes, que são pessoas ainda em fase 

de desenvolvimento e necessitam dela para o seu sadio crescimento. Como se não bastasse, não 

se pode fechar aos olhos para a realidade que muitas famílias contam com a refeição que seus 

filhos fazem na escola, não tendo como arcar com o aumento de despesa de alimentação do 

período em que os filhos permanecerão em casa. 

 Sob este aspecto, portanto, não há dúvida quando à probabilidade do direito e o 

perigo de dano, motivo pelo qual estão preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela 

de urgência. 
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5. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, se requer que: 

I- seja concedida tutela provisória de urgência, sem a oitiva da parte contrária, 

determinando-se ao Requerido que providencie o fornecimento da alimentação 

a todos os alunos da rede pública municipal de ensino que tiveram as aulas 

suspensas, independente de as famílias serem beneficiárias de programas de 

transferência de renda e estarem em determinados cadastros, seja pelo repasse 

de verba,  seja pela oferta de cestas básicas/kit alimentação, ou ainda, da forma 

mais conveniente para a Administração Pública, desde que não gere ônus para 

as famílias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

II- a citação do Requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 

contestar e acompanhar o presente feito, sob pena de revelia e confissão; 

III- a intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, §1º, da LACP; 

IV- a produção de prova do alegado por todos os meios em  Direito admitidos, em 

especial pela juntada de novos documentos, depoimento pessoal do 

representante da requerida sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, prova 

pericial e tudo o mais que se fizer necessário; 

V- ao final, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, confirmando-se a liminar deferida 

para obrigar o Requerido a fornecer alimentação para todos os alunos da rede 

pública municipal que tiveram as aulas suspensas, independente de as famílias 

serem beneficiárias de programas de transferência de renda e estarem em 

determinados cadastros, seja pelo repasse de verba,  seja pela oferta de cestas 

básicas/kit alimentação, ou ainda,  da forma mais conveniente para a 

Administração Pública, desde que não gere ônus para as famílias; 

VI- a condenação do réu em honorários advocatícios, os quais deverão ser revertidos 

em favor do Fundo gerido pela Defensoria Pública. 

Finalmente, nos termos da legislação vigente, requer que sejam observadas as 

prerrogativas da contagem de todos os prazos em dobro e intimação pessoal da Defensoria 

Pública. 
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Dá-se à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ante ao valor inestimável da 

demanda. 

Itajaí, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

Tiago de Oliveira Rummler 

Defensor Público 

 


