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Procedimento Administrativo Eleitoral n.º 2020.0008.4316-05

RECOMENDAÇÃO N.º 004/2020

A Representante  do Ministério  Público  Eleitoral  nesta  zona,  e o  Representante do
Ministério Público Estadual com atribuições na tutela da Educação, no uso de suas atribuições
legais  e  na  forma  como  dispõem  os  arts.  37,  §  1º  e  127  da  Constituição  Federal,  Lei
Complementar  Federal  nº  75/93;  Lei  Federal  nº  8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional  do
Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, e; 

CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações
visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como a respeito dos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e
do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem como o acompanhamento de todas as fases
do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93); 

CONSIDERANDO que o art.  73,  §  10,  da Lei  n.  9.504/97,  proíbe  que em anos de
eleição, a administração pública realize a distribuição gratuita bens, valores ou benefícios, salvo
nos  casos  de  calamidade  pública,  de  estado  de  emergência ou  de  programas  sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior;

CONSIDERANDO que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a
execução de programas sociais governamentais por intermédio (mediante subvenção, termo de
cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;

CONSIDERANDO, também, que o art. 73, IV, da mesma Lei n. 9.504/97, veda o uso
promocional de programas sociais em favor de candidatos, partidos e coligações, alcançando
neste caso também os programas criados em anos anteriores; 

CONSIDERANDO que em virtude da pandemia do Coronavírus/Covid-19, foi editado o
Decreto  Estadual  DECRETO  Nº  4597-R,  DE  16  DE  MARÇO  DE  2020 prorrogado  pelos
Decretos Estaduais DECRETOS Nº 4623-R, 4624-R E 4625-R, DE 04 DE ABRIL DE 2020, que
determinaram a suspensão das aulas e, portanto, a merenda escolar deixou de ser oferecida aos
alunos;
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece ser dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente a ao jovem, 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.

CONSIDERANDO que a educação, direito  de todos e dever do Estado e da família,
deverá  ser  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho (art. 205 da CF);

  
CONSIDERANDO  que  a  educação  é  instrumento  indispensável  para  garantir  o

desenvolvimento  nacional,  erradicação  da  pobreza  e  da  marginalização,  assim  também  para
reduzir as desigualdades sociais e para construir uma sociedade livre, justa, solidária e fraterna;

CONSIDERANDO que o artigo 208, VII, da Constituição Federal fixou ser dever do
Estado a garantia de atendimento ao educando, em todas s etapas da educação básica, por meio
de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde;

CONSIDERANDO que o Principio da Prioridade Absoluta, disposto pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/90, assegura: primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias;  precedência de atendimento  nos  serviços  públicos  ou de relevância
pública;  preferência  na  formulação  e  na  execução  das  políticas  sociais  públicas;  destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude
(art. 4º, parágrafo único);

CONSIDERANDO que, no fito de assegurar o direito humano à alimentação adequada,
a Lei nº 11.346/06 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, a
dispor,  em seu  art.  2º,  que  “A alimentação adequada é  direito  fundamental  do ser  humano,
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na
Constituição  Federal,  devendo  o  poder  público  adotar  as  políticas  e  ações  que  se  façam
necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população”, levando
em conta “as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais”, com o objetivo
de “respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do
direito  humano  à  alimentação  adequada,  bem  como  garantir  os  mecanismos  para  sua
exigibilidade”;
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CONSIDERANDO que, na dicção do art. 3º da mesma Lei nº 11.343/06, a segurança
alimentar e nutricional reside na “realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a
alimentos  de  qualidade,  em  quantidade  suficiente,  sem  comprometer  o  acesso  a  outras
necessidades essenciais”;

CONSIDERANDO que a Lei n º 11.947/09, dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar, bem como fixa as diretrizes da alimentação escolar e institui o Programa Nacional de
Alimentação  Escolar  –  PNAE,  que  tem  como  objetivo  contribuir  para  o  crescimento  e  o
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos
alimentares saudáveis dos alunos, por meio e ações de educação alimentar e nutricional e da
oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo; 

CONSIDERANDO que a  NOTA PÚBLICA Nº 01/2020- GNDH/CNPG/COPEDUC
emitida pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da
União, por seu Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) através da Comissão Permanente
de Educação (COPEDUC), determinando que fossem os administradores públicos orientados no
sentido de encaminharem os alimentos já adquiridos, especialmente os perecíveis, a fim de que
sejam consumidos no período de isolamento social para alunos da rede de ensinou da escola,
priorizando aqueles em comprovada vulnerabilidade;

CONSIDERANDO que  a  referida  Nota Pública  também determina  aos  membros  do
Ministério Público que em relação aos novos alimentos a serem adquiridos durante a suspensão
das aulas, e aos recursos utilizados, seja feito um acompanhamento junto às redes de ensino,
especialmente quanto à forma de distribuição, primando-se pela garantia de segurança alimentar
aos alunos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social; 

CONSIDERANDO a edição da LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 que autoriza
durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de
situação  de  emergência  ou  calamidade  pública,  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 da Lei, à conta do Pnae;

CONSIDERANDO o disposto no inciso VI, do artigo 2º da Resolução/CD/FNDE n.º 26,
de 17 de junho de 2013, in verbis: 

Art. 2º- São diretrizes da Alimentação Escolar:
(…)                             
VI-  o  direito  à  alimentação  escolar,  visando  garantir  a  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 encontrem
em vulnerabilidade social.

3

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.987-2020?OpenDocument


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Promotoria de Justiça de Colatina/ES – 6ª Zona Eleitoral

Rua Moacyr Avidos, nº 151, Centro, CEP 29700-095, Colatina/ES – Tel (27) 3770-3200 – www.mpes.mp.br

 

CONSIDERANDO que os produtos alimentícios que constituem a merenda escolar têm
natureza perecível e necessitam ser consumidos para que não venham a ser descartados;

CONSIDERANDO que os alunos matriculados na rede pública do ensino são o público
destinatário da merenda escolar e, grande parte constituída de famílias muito pobres e que têm
nessa a refeição mais importante do dia, quiçá a única;

CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura
do pleito, deve  atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das
eleições – como os aqui indicados – e se produzam resultados eleitorais legítimos;

CONSIDERANDO que  a  recomendação  do  Ministério  Público  é  instrumento  de
orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e evitar a imposição de sanções,
muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura,

CONSIDERANDO que  a  fiscalização  da  atividade  administrativa  pelo  Ministério
Público  bem como  das  eventuais  condutas  vedadas  praticadas  em  anos  eleitorais  não  deve
inviabilizar a execução de medidas emergenciais de caráter humanitário aos mais necessitados; 

RECOMENDAMOS (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) ao Sr. Prefeito Municipal  SERGIO
MENEGHELLI  e  ao  Procurador  Geral  do  Município  de  Colatina,  sr.  RICARDO  TADEU
PENITENTE GENELHU, bem como a todos os Srs. Secretários Municipais alcançados pelas
mencionadas disposições,   Secretarias de Educação e Assistência Social e a todos os agentes
públicos envolvidos na distribuição da merenda escolar:

1) Que para a distribuição de merenda escolar armazenada em virtude da suspensão das
aulas, a Administração Pública Municipal utilize critérios objetivos, notadamente para
atendimento dos alunos mais necessitados (DECRETO ESTADUAL Nº 4597-R, DE
16 DE MARÇO DE 2020 prorrogado pelos Decretos Estaduais DECRETOS Nº 4623-
R, 4624-R E 4625-R, DE 04 DE ABRIL DE 2020). Levando-se em consideração:

a) a  participação  do  Conselho  de  Alimentação  Escolar  do  município  sobre  a
distribuição dos alimentos;

b) observância às orientações da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária;
c) quantitativo e qualidade nutricional;
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2) Que seja encaminhado ao Ministério Público, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS,
o ato administrativo municipal que adota essa medida e o respectivo plano de ação
para o atendimento dessa situação emergencial, informando o seguinte: 

a) a Secretaria Municipal responsável e o respectivo coordenador da ação; 
b) o critério objetivo adotado pelo Município; 
c) a estrutura de atendimento dos beneficiários; 
d) o meio e a forma de comunicação adotada para dar conhecimento da medida aos
beneficiários (rádio, jornal, internet, televisão, chamamento individualizado); 
e) a periodicidade da entrega; 
f) os quantitativos estipulados a serem entregues aos beneficiários; 
g) os responsáveis pelo controle dos estoques;
h) as demais medidas adotadas para conferir transparência adequada na implementação
da medida emergência; 

3) Que seja observado o princípio da impessoalidade, disposto no art. 37, caput, e seu
parágrafo  1.º  da  Constituição  Federal  e  orientadas  todas  as  equipes  envolvidas  na
atividade de entrega direta dos alimentos para que, na atual conjuntura, se reservem da
prática de eventuais condutas vedadas pelo ordenamento jurídico sob a justificativa dos
reflexos  do  Covid-19,  tais  como  fazer  ou  permitir  uso  promocional  em  favor  de
candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de
caráter  social  custeados  ou  subvencionados  pelo  Poder  Público,  bem como  haja  a
distribuição  igualitária  desses  alimentos  aos  estudantes  matriculados  em  sua  rede,
evitando-se perdas e possibilitando que as famílias recebam os produtos com a maior
brevidade possível, sob pena de responsabilização pela ação dos órgãos de controle. 

4) Salienta,  por  oportuno,  que  a  inobservância  das  mencionadas  vedações  sujeita  o
infrator,  agente  público  ou  não,  à  pena  pecuniária  de  5.000  a  100.000  UFIR (R$
5.320,50 [cinco mil,  trezentos  e  vinte  reais  e  cinquenta centavos]  a R$ 106.410,00
[cento e seis mil, quatrocentos e dez reais]) e à cassação do registro ou do diploma do
candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade
decorrente do abuso de poder ou da conduta vedada (art.  1º, I,  “d” e “j”, da LC n.
64/90), bem como pode configurar tipo legal de ato de improbidade administrativa,
sujeitando o agente público às penas dispostas na Lei Federal nº 8.429/92. 

Colatina/ES, 13 de abril de 2020.

BRUNA LEGORA DE PAULA FERNANDES             MARCELO FERRAZ VOLPATO
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              Promotora Eleitoral da 6ª ZE                    Promotor de Justiça da Infância e 
Juventude                      
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