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RECOMENDAÇÃO Nº 004/2020 

 

Barbacena, 28 de março de 2020. 

 

Exma. Sra. Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura, 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

por meio do Defensor Público signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais (artigo 134, § 2º, da CF) e legais (artigo 4º, VII, da Lei 

Complementar nº 80/94), e, ainda: 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 134, § 2º, da 

Constituição Federal, que confere autonomia funcional e administrativa às 

Defensorias Públicas dos Estados; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, VII, da Lei 

Complementar nº 80/94, com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 

132/09, que consagrou, como função institucional da Defensoria Pública, a 

promoção de ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de 

propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de 

pessoas hipossuficientes; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, II, da Lei nº 

7.347/85, com redação alterada pela Lei nº 11.448/07, conferindo 

legitimidade à Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública e a 

celebração de termo de ajustamento de conduta; 

 

CONSIDERANDO que são objetivos da Defensoria Pública a 

primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades 

sociais, bem como a prevalência e efetividade dos direitos humanos (artigo 

3º-A, I e III, da Lei Complementar nº 80/94); 

 



 
 

 

2 
_______________________________________________________________________________________________ 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – Comarca de Barbacena – MG – Atuação 1ª e 2ª Varas Cíveis 

Tel.: (32) 3333-8498 – Rua General Antônio Carlos de Andrada Serpa, 20, 4º andar – Gabinete – Ibiapaba – 36.200-

033 – Barbacena – MG 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 

227, garante a crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, o direito 

fundamental à vida, à saúde, 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; 

 

CONSIDERANDO que a previsão supramencionada traz a 

chamada Doutrina da Proteção Integral, reforçada e delineada pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), segundo a qual toda criança e adolescente 

são sujeitos de direitos dos quais família, sociedade e Estado têm o dever de 

observar e efetivar com prioridade absoluta, em razão da condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento; 

 

CONSIDERANDO que a prioridade absoluta compreende a 

criação de políticas públicas e destinação de recursos públicos; 

 

CONSIDERANDO que quando esse público tiver seus direitos 

ameaçados ou violados, devem ser aplicadas medidas de proteção pautadas 

nos princípios da condição de sujeitos de direitos, da proteção integral e 

prioritária, da responsabilidade primária e solidária do poder público, do 

interesse superior da criança e do adolescente, da privacidade, da 

intervenção precoce, da intervenção mínima, da proporcionalidade e da 

atualidade, da responsabilidade parental, da prevalência da família, da 

obrigatoriedade da informação e da oitiva obrigatória e da participação 

(artigos 98 e 100 do ECA); 

 

CONSIDERANDO que no último dia 11 de março, a Organização 

Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da 

contaminação pelo COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que foi declarada Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 

188/2020 do Ministro de Estado da Saúde; 
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CONSIDERANDO que o direito constitucional à educação 

engloba o dever do Estado de garantir atendimento ao educando, em todas 

as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de 

alimentação (artigo 208, VII, da CF); 

 

CONSIDERANDO que, em 16 de março de 2020, o Decreto 

Municipal nº 8.617/2020, dispôs sobre as medidas de prevenção ao contágio 

e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo 

agente Coronavírus (COVID-19), determinando a suspensão das seguintes 

atividades: “Art. 1º, I – SUSPENSÃO de aulas da Rede Municipal inicialmente 

no Período de 18 a 29 de março de 2020, podendo ser estendido de acordo 

com os agravos epidemiológicos do município”; 

 

CONSIDERANDO que o fechamento de instituições de ensino, 

em especial de educação básica, ainda que por tempo determinado, acarreta 

custos sociais e econômicos consideráveis e que, por atingirem de modo mais 

intenso os estudantes das camadas menos favorecidas da sociedade, acaba 

por aprofundar as desigualdades socioeconômicas e educacionais que a 

marcam tão profundamente; 

 

CONSIDERANDO que, além dos impactos negativos ao 

processo ensino-aprendizagem e, por consequência, ao desenvolvimento 

integral do indivíduo, determinados por sua interrupção em momento não 

planejado ou esperado e pela redução das experiências proporcionadas pelas 

atividades sociais e de interação humana, o fechamento das escolas públicas 

no Brasil e, da mesma forma, no Município de Barbacena, expõe a situação 

de verdadeira insegurança alimentar vivenciada pela maioria das famílias 

brasileiras, para cujos filhos a alimentação escolar oferecida pelas redes 

públicas de ensino é, por vezes, a principal ou a única refeição realizada 

diariamente; 

 

CONSIDERANDO que, no Brasil, a oferta de refeições que 

cubram as necessidades nutricionais dos estudantes, durante o período 
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letivo, configura-se como uma das estratégias para o alcance dos objetivos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme estabelece 

a Lei n° 11.947/09. A alimentação escolar é, portanto, um direito dos alunos 

da educação básica pública, configurando-se como dever do Estado a sua 

efetiva execução, em consonância com as diretrizes presentes na legislação 

vigente, tais como a referida lei e a Resolução CD/FNDE nº 26/2013; 

 

RESOLVE, nos termos do artigo 4º, inciso X, da Lei 

Complementar nº 80/94, RECOMENDAR à Exma. Sra. Secretária de 

Educação, Desporto e Cultura, por meio de seus representantes legais, que: 

 

1. Adotem ações administrativas destinadas a garantir a todos 

os estudantes da rede municipal de ensino o acesso a alimentação escolar de 

qualidade, de modo estável e permanente, enquanto perdurar a suspensão 

das atividades escolares, apesar da ausência dos alunos nas unidades de 

ensino, respeitando-se todas as normas sanitárias e de segurança publicadas 

pelo Ministério da Saúde, tudo na perspectiva da garantia do direito 

fundamental à alimentação. As ações podem ser executadas por meio da 

entrega de Kits de Alimentação e/ou Vale-Refeição e/ou Acréscimos de 

Valores em razão do contexto de pandemia às Políticas de Transferência de 

Renda (nesse caso específico, se houver alguma política municipal já em 

operação, semelhante ao Bolsa Família da União Federal), optando pelas 

medidas que melhor atendam à celeridade na oferta do alimento; 

 

2. Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar 

aglomerações, sugerindo-se para tanto o agendamento de horários de 

retirada; 

 

3. Que seja vedada a venda ou a destinação para finalidade 

diferenciada dos bens ofertados; 

 

4. Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da 

alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitem tenham 

conhecimento de tal benefício; 
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5. Que a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura 

realize o controle efetivo da alimentação devidamente entregue, no qual 

deverá constar o dia, local e aluno contemplado, a fim de assegurar a 

regularidade do fornecimento; 

 

ADVERTE, outrossim, que a presente Recomendação cientifica 

e constitui em mora os destinatários quanto às providências elencadas e 

poderá, em tese, importar ato ímprobo na hipótese de não atendimento, além 

de implicar a adoção das medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis 

inertes. 

Requisita-se à Exma. Sra. Secretária de Educação, Desporto e 

Cultura, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações sobre as 

medidas adotadas para o acatamento da presente recomendação, que 

poderão ser enviadas para o endereço eletrônico 

felipe.panconi@defensoria.mg.def.br 

 

Barbacena, 28 de março de 2020. 

 

 

 

FELIPE ROCHA PANCONI 

DEFENSOR PÚBLICO 

MADEP 0665 
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