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SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 1003768-79.2020.4.01.3902 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE JURUTI 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: ANDRE DANTAS COELHO - PA11328 
  

 SENTENÇA 
 
 
  
1 RELATÓRIO
  

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em
face do Município de Juruti/PA, com pedido de tutela antecipada, buscando provimento
judicial determinando que o ente requerido distribua o kit alimentação a todos os alunos
da rede pública de educação básica do município, sem qualquer discriminação entre os
destinatários.
 

Sustenta o Ministério Público que o Secretário de Educação do município, em
vídeo produzido para a página virtual “Comunicação Prefeitura de Juruti”, anunciou que
nem todos os alunos da rede pública receberiam a merenda escolar a ser distribuída, pois
seriam selecionados conforme a renda familiar.
 

A ação veio instruída com o vídeo mencionado [Num. 226047362], com a
representação protocolada junto ao MPF informando os fatos [Num. 226047376 - Pág. 2]
demonstrando manifestações em redes sociais, Decreto Municipal n. 4271/2020
regulamentando a entrega da alimentação no período excepcional da pandemia.
 

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação [Num. 388385387]
afirmando, basicamente, que quando da efetiva entrega dos alimentos todos os alunos da
rede básica de ensino receberam os mantimentos, deixando de adotar a ressalva
manifestada pelo secretário de saúde. Requereu ao final a extinção do processo por
perda do objeto e, subsidiariamente, a improcedência da demanda. Juntou documentos.
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O MPF apresentou réplica à contestação e, em fase de especificação de
provas, informou não ter interesse em outras provas. O município requerido, por sua vez,
deixou de se manifestar sobre a produção de provas.
 

Na petição id. Num. 545246888, o advogado então constituído pelo
Requerido informou que não mais exerce as funções de procurador do município,
requerendo sua desabilitação dos autos.
 

É o relatório. Decido.
  
2 FUNDAMENTAÇÃO
  

O objetivo da presente demanda tem por objeto obrigação de fazer
consistente na entrega de kit alimentação a todos os alunos da educação básica do
município de Juruti/PA.
 

Com a superveniência da pandemia de COVID-19, as aulas regulares foram
suspensas e muitos estudantes deixaram de ter acesso a sua principal fonte de
alimentação que é exatamente a merenda escolar. Eis que para uma parcela considerável
dos alunos, a alimentação escolar é a refeição mais completa realizada no dia. Além
disso, as dificuldades enfrentadas nesse período de emergência pública atingiram
também a manutenção das vagas de emprego, razão pelas quais muitos trabalhadores se
viram privados de recursos financeiros para manter a segurança alimentar da familiar.
 

A fim de amparar os estudantes da educação básicas, a Lei 13.987/2020
incluiu o art. 21-A na Lei 11.947/2009, que, por sua vez, dispõe sobre a alimentação
escolar, passando a prever que a entrega dos gêneros alimentícios adquiridos com os
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE serão entregues
diretamente às famílias de todos os alunos das escolas públicas de educação básica,
nesses termos:
 

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.
 

Nesse mesmo sentido, a Resolução n. 2, de 9 de abril de 2020, que dispôs
sobre a execução do PNAE no período de estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo, n. 6, de 20 de março de 2020 (Congresso Nacional), aduz que:
 

Art. 1º Durante o período de suspensão de aulas em decorrência das situações de
emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública
causadas pelo novo coronavírus - Covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos
estudantes, a critério do poder público local.
 

A regulação do programa, portanto, tornou inequívoca a necessidade de
distribuição da alimentação escolar aos pais e responsáveis dos alunos da rede básica,
ficando a critério do poder público local tão somente as estratégias de distribuição desses
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alimentos. O público alvo da política foi definido pelo legislador, qual seja todos os alunos
matriculados na rede básica de ensino.
 

Nesse sentido, a opção por atender apenas famílias que tiverem em condição
de vulnerabilidade econômica comprovada ou, ao contrário, presumir a ausência dessa
condição em famílias cujos responsáveis auferem renda, não abrangendo todos os
alunos, adota conduta contrária à lei, pois a diretriz legal da alimentação escolar prima
pela universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública da educação
básica.
 

Ademais, o caráter isonômico e universal dos programas de concessão de
merenda escolar impõe o alcance a todos os alunos da rede pública municipal, sem
qualquer distinção.
 

Embora a defesa argumente que já entregou os alimentos afastando a
seletividade dos alunos, tenho que persiste o cenário de emergência sanitária e de
suspensão, ainda que parcial, das aulas presenciais da educação básica, atento ao
pedido principal da demanda de que ‘o kit alimentação seja distribuído a todos os alunos
da rede pública da educação básica, conforme a Lei 13.897 e o próprio Decreto 4.271 de
20 de abril de 2020 da Prefeitura de Juruti, sem discriminação entre os destinatários’,
tenho que a concessão da tutela preventiva veiculando obrigação de fazer é de rigor.
 

Em tempo, verifico que o causídico habilitado pela Requerida renunciou ao
mandato e requereu a intimação pessoal do Município de Juruti para constituição de novo
procurador. Observo, contudo, que o profissional não observou as cautelas do art. 112,
CPC, de modo que não comprovou nos autos prévia comunicação da renúncia à
mandante.
  
3 DISPOSITIVO
  

Diante do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido do autor, nos
termos do art. 487, I, CPC, para determinar que o Município de Juruti/PA distribua o kit
alimentação escolar para todos os alunos matriculados na rede pública da educação
básica, nos estritos termos do que dispõem o art. 21-A da Lei 11.947/2009 e o Decreto
municipal 4.271, de 20 de abril de 2020, e abstenha-se de utilizar quaisquer critérios
discriminatórios entre os destinatários que não esteja previsto em lei.
 

Intime-se pessoalmente o Município de Juruti/PA para, ao tempo em que
toma ciência desta sentença, constituir novo advogado nos autos no prazo recursal.
 

Preclusas as vias recursais, arquivar com baixa na distribuição.
 

Sem custas. Sem honorários.
 

Intimem-se. Cumpra-se.
 

Santarém/PA.
 

CLÉCIO ALVES DE ARAÚJO
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Juiz Federal
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