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RESUMO: O trabalho é fruto de uma pesquisa que avaliou, nas escolas 
municipais e estaduais das Capitais Estaduais e do Distrito Federal, a eficácia e 
o cumprimento da Lei 11.947/2009, que traz uma política pública educacional e 
alimentar em seu art. 14, determinando que, no mínimo, 30% do valor repassado 
aos Estados, Municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), destinado à aquisição de merenda escolar, seja 
aplicado na compra de gêneros alimentícios produzidos em propriedades de 
agricultura familiar, de empreendedor familiar rural ou de suas organizações. O 
corte temporal da pesquisa foi desde a promulgação da lei até o presente ano, 
ou seja, o decênio 2009-2019. Claramente o objetivo de tal norma jurídica é 
multifacetada: (i) garantir alimentação adequada no ambiente escolar, 
contribuindo, de certa forma, para a melhoria da saúde dos alunos, já que parte 
dos alimentos viriam de pequenas propriedades rurais, pressupondo, portanto, 
uma produção de gêneros alimentícios com mais qualidade, livres ou com menos 
uso de agrotóxico e, consequentemente, menor contaminação das fontes 
hídricas; (ii) contribuir para permanência das crianças e adolescentes na escola, 
uma vez que a merenda escolar é um dos fatores cruciais que impede a evasão 
escolar; e (iii) estimular a pequena propriedade privada, com desenvolvimento 
da economia local e o incentivo aos assentamentos agrícolas familiares. Trata-
se, portanto, de um tema multidisciplinar, notadamente inserido no campo dos 
Direitos Humanos, pois, se refere à tríade: Direito à Alimentação, Direito à 
Educação e Direito à Saúde, direitos sociais garantidos no art. 6º da Constituição 
Federativa do Brasil e também em tratados internacionais dos quais o Brasil é 
signatário, integrando o rol do chamado Mínimo Existencial. A metodologia 
empregada foi a análise de dados quantitativos, obtidos através de sítios 
eletrônicos do governo federal, graças à transparência de informações públicas, 
garantida pela Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011, relativos aos 
repasses de verba federal do PNAE para os entes federativos alvos da pesquisa; 
e a verificação empírica e análise de julgados dos Tribunais Regionais Federais, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Os resultados 
obtidos são de extrema relevância, uma vez que mapeamos quais cidades não 
estão cumprindo a lei e dando a destinação correta ao dinheiro público. Por 
exemplo, no ano de 2014, o município do Rio de Janeiro destinou 0% da verba 
do PNAE para a compra de merenda escolar da agricultura familiar, 
descumprindo, portanto, o percentual mínimo estabelecido pela Lei 11.947/2009. 
Assim, através de meios próprios, é possível acionar o Poder Judiciário a fim de 
obrigar a unidade federativa a cumprir a lei. Nessa seara, nos deparamos com a 
questão do Princípio da Separação dos Poderes, dado que são comuns julgados 
em que o Poder Judiciário interfere de modo a compelir a Administração Pública 



a manter ou realizar determinada política pública garantida em lei. Temos, assim, 
um embate entre a chamada Reserva do Possível e o Mínimo Existencial. 
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