
Ministério Público do Estado do Paraná

O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

(CAOPJDH), atua na perspectiva da efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada

(DHAA).

No Brasil, nos termos da Lei Federal n.º 11.345/2006, a

consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada deve ocorrer através do Sistema

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

Assim sendo, pretende o Ministério Público do Estado do

Paraná, cumprindo função institucional, intervir no sentido de verificação da maneira pela

qual os Municípios Paranaenses atuam para concretizar o DHAA e, especialmente, como está

o status da adesão ao SISAN no Paraná, conforme passa-se a expor.

1. O Direito Humano à Alimentação Adequada

No âmbito internacional, o Direito Humano à

Alimentação Adequada foi previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano



de 1948, quando, em seu artigo 25, estabeleceu-se que “Toda pessoa tem direito a um padrão

de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação,

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis” (grifos nossos).

Em 1992, por meio do Decreto Federal n.º 591, o Brasil

promulgou o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC),

que reconheceu, no ano de 1966, em seu artigo 11, o Direito à Alimentação Adequada, bem

como o dever do Estado de promover e assegurar este direito para todos:

“Artigo 11

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de
toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua
família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas
condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas
apropriadas para assegurar a consecução desse direito,
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da
cooperação internacional fundada no livre consentimento.

2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome,
adotarão, individualmente e mediante cooperação
internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que
se façam necessárias para:

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e
distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos
conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de
princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou
reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a
exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais;

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos
alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se
em conta os problemas tanto dos países importadores quanto
dos exportadores de gêneros alimentícios”.

No ano de 1999, o Comitê de Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais do Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações

Unidas (ONU), ao divulgar o Comentário Geral n.º 12, entendeu que o Direito à Alimentação

Adequada é indivisivelmente ligado à dignidade inerente à pessoa humana e é indispensável

para a realização dos outros direitos consagrados na Declaração Universal de Direitos

Humanos.

Além do respaldo nos documentos internacionais citados,
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o Direito à Alimentação Adequada foi inserido em 2010, por meio da Emenda Constitucional

n.º 64, no artigo 6º, da Constituição Federal, passando a constar no rol de direitos sociais,

devendo ser garantido a todos pelo Estado.

Vale destacar que, antes mesmo da Emenda

Constitucional n.º 64/2010, o artigo 2º, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e

Nutricional (Lei Federal n.º 11.346/2006), já reconhecia a alimentação adequada como

direito fundamental do ser humano, prevendo a obrigação do poder público de adotar as

políticas e ações necessárias para a promoção e garantia da segurança alimentar e nutricional

da população.

Também no ano de 2010, o Decreto Federal n.º 7.272,

regulamentando a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, instituiu a Política

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de favorecer não apenas o

acesso à alimentação adequada aos indivíduos em situação de insegurança alimentar e

nutricional, mas também de promover a soberania alimentar ao incentivar a compra de

alimentos oriundos da agricultura familiar, gerando, inclusive, maior desenvolvimento

econômico.

O rol normativo acima exposto, demonstra que a

efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada exige do Estado postura negativa, no

sentido de não causar violações a este direito, mas requer também, por parte do poder público

federal, estadual e municipal, prestação positiva para a sua efetivação por meio de

mecanismos que facilitem e promovam esse direito.

Insista-se, sendo a alimentação adequada um direito

social, elencado como tal no artigo 6º, da Constituição da Federal, necessário que o Estado

execute medidas efetivas no sentido de sua implementação, vale dizer, atue de forma positiva

para que esse direito seja efetivamente alcançado por todas as pessoas.1

Também nesse sentido, segundo o Alto Comissariado da

ONU, para que o Direito Humano à Alimentação Adequada seja de fato observado, é

indispensável que o poder público atenda às obrigações de 1. respeitar (deixe de adotar

“quaisquer medidas que possam resultar na privação da capacidade de indivíduos ou grupos

1 Conforme leciona (MOTTA, 2021 p. 412) “os direitos sociais encartam-se entre os direitos fundamentais de
segunda geração, exigindo uma atuação positiva dos poderes públicos. (...) Como anota Jean Rivero, os direitos
sociais são “direitos de crédito”, pelo fato de poderem ser exigidos do poder público, a quem incumbe as
medidas necessárias para seu atendimento.”
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de prover sua própria alimentação”), 2. proteger (deve agir para impedir que terceiros [...]

interfiram na realização ou atuem no sentido da violação do DHAA das pessoas ou grupos

populacionais”), 3. promover (“deve criar condições que permitam a realização efetiva do

DHAA”), e 4. prover (“deve prover alimentos diretamente a indivíduos ou grupos incapazes

de obtê-los por conta própria, até que alcancem condições de fazê-lo”).2

Ou seja, a identificação de violações ao DHAA pode ser

efetuada quando observadas situações nas quais as pessoas estejam passando fome, em

insegurança alimentar e nutricional, desnutridas, mal nutridas, perdendo sua cultura

alimentar, consumindo alimentos de má qualidade ou sendo expulsas de sua terra e

desempregadas.3

Nesse contexto, o Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (SISAN) apresenta-se como meio eficaz para garantir a observância

das quatro obrigações que compõem o conteúdo do Direito Humano à Alimentação

Adequada, porquanto prevê, entre seus componentes, mecanismos de controle, exigibilidade

e promoção desse direito social, além de também explicitar “outras obrigações que se

relacionam com essas, tais como: informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização desse

direito”.4

2. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Como já mencionado, com vistas a assegurar o Direito

Humano à Alimentação Adequada, a Lei n.º 11.346/2006 criou o Sistema Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), pelo qual o poder público, com a participação

da sociedade civil organizada, deve formular e implementar políticas, planos, programas e

ações com vistas a assegurar o referido direito.

O artigo 11, da referida lei, estabelece como componentes

federais, distritais e municipais do SISAN:

4 Ibidem, p. 59.
3 Ibidem, p. 69.

2 ABRANDH. O Direito Humano à Alimentação Adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional. Brasília, 2013. p. 62
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“1. Conferência Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional: responsável pela indicação ao Conselho Nacional

de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) das

diretrizes e prioridades da Política e do Plano de Segurança

Alimentar (SAN), e pela avaliação do SISAN;

2. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional5 é a instância que articula o governo e a sociedade

civil no referente a SAN, com caráter consultivo e de

assessoramento ao Presidente da República (aos Governadores

e Prefeitos no caso de Estados e Municípios respectivamente)

na formulação de políticas e orientações relacionadas à

efetivação do direito humano à alimentação adequada;

3. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e

Nutricional (CAISAN) integrada por Ministros de Estado,

cuja missão é articular e integrar ações e programas de governo

a partir das proposições emanadas do CONSEA, de acordo

com as diretrizes surgidas a partir das conferências de SAN;

4. Órgãos e entidades de SAN da União, dos Estados e do

Distrito Federal e dos Municípios;

5. Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que

manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios,

princípios e diretrizes do SISAN”.

O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional6,

segundo o artigo 8º, do Decreto Federal n.º 7.272/2010, é o principal instrumento de

6 A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é responsável por indicar as diretrizes e
prioridades do Plano Nacional de SAN. Também o CONSEA tem a função de propor ao Poder Executivo,
considerando as deliberações da Conferência de SAN, “diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se requisitos orçamentários para sua consecução”. Por fim, é a
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional a responsável por elaborar, a partir das diretrizes
emanados do CONSEA, o Plano Nacional de SAN.

5 No ano de 2019, no início do governo de Jair Messias Bolsonaro, a Medida Provisória n. 870/2019, cujo
objetivo era reorganizar as estruturas do Governo Federal, retirou o CONSEA do rol dos componentes do
SISAN. O Congresso Nacional, por sua vez, apresentou o Projeto de Lei de Conversão, que originou a Lei
Federal nº 13.844/2019 incluiu, no inciso XVI, do artigo 24, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - CONSEA como integrante da estrutura básica do Ministério da Cidadania. Ou seja, recriou o
Conselho. Todavia, o referido inciso foi vetado pelo Chefe do Executivo, com a justificativa de suposta invasão
de prerrogativas, cujo veto foi mantido pelo Congresso Nacional. Como consequência, a despeito do CONSEA
continuar a ser previsto como um dos componentes do SISAN, ele segue desativado.
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planejamento, gestão e execução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Por esse motivo, o referido Decreto, no inciso III, §2º, do artigo 11, estabelece que, além da

instituição dos componentes acima elencados, também compõe os requisitos mínimos para a

formalização de termo de adesão ao SISAN “o compromisso de elaboração do plano

estadual, distrital ou municipal de segurança alimentar e nutricional, no prazo de um ano a

partir da sua assinatura”.

Sendo assim, o Plano de Segurança Alimentar e

Nutricional, somado aos demais componentes do SISAN, é requisito essencial para a

concretização da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

2.1 O Estado do Paraná

O Estado do Paraná editou a Lei Estadual n.°

16.565/2010 que, segundo seu artigo 1º, “estabelece as definições, princípios, diretrizes,

objetivos e composição do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN

PR, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada,

formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar o

direito humano à alimentação adequada, o qual está consagrado como direito social na

Constituição Federal”.

O artigo 5º, da mencionada lei, estabelece que “a

consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional

da população paranaense far-se-á por meio do SISAN PR”. Além disso, no mesmo artigo

consta que o SISAN/PR é “integrado por um conjunto de órgãos e entidades, do Estado e dos

Municípios e pelas instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança

alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrar o Sistema, respeitada a

legislação aplicável”.

Nos moldes do que a LOSAN também prevê, o artigo 9º,

da Lei Estadual n.° 16.565/2010, prevê os seguintes órgãos como integrantes do SISAN/PR:

“I – a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e

Nutricional, instância responsável pela indicação ao
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CONSEA/PR das diretrizes e prioridades da Política e do

Plano Estadual de Segurança Alimentar, bem como pela

avaliação do SISAN PR;

II – a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança

Alimentar e Nutricional (CAISAN/PR), instância do Poder

Executivo Estadual no SISAN/PR, integrada por Secretários de

Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas

à consecução da segurança alimentar e nutricional, cuja

atribuição, dentre outras, é coordenar a execução da Política e

do Plano Estadual de SAN;

III – o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e

Nutricional do Paraná (CONSEA/PR), órgão de

assessoramento imediato ao Governador, com apoio

administrativo, técnico e financeiro do governo do Estado para

seu pleno funcionamento e representação, responsável, por

exemplo, pela articulação e monitoramento, em regime de

colaboração com os demais integrantes do Sistema, da

implementação e da convergência de ações inerentes à Política

e ao Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional”.

Dentre as atribuições do CONSEA/PR, destaca-se a

prevista na alínea f, inciso III, do artigo 9º, da Lei Estadual n.° 16.565/2010, qual seja:

“propor, a partir das diretrizes das Conferências Estaduais de Segurança Alimentar e

Nutricional, projetos e ações para a Política Estadual de SAN a serem incluídos no Plano

Plurianual do Governo (PPA)”.

O CONSEA/PR, “órgão de assessoramento ao

Governador, que tem por objetivo a proposição das diretrizes e prioridades da Política e do

Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional no Paraná” (artigo 1º, Decreto Estadual

n.º 1556/2003) , foi instituído e regulamentado no Estado do Paraná no ano de 2003, pelo

Decreto Estadual n.º 1556/2003.

A CAISAN/PR, por sua vez, “instância do Sistema

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan/PR, com a finalidade de promover a

articulação e a integração dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual afetos à
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área de Segurança Alimentar e Nutricional”, foi instituída no ano de 2010 pelo Decreto

Estadual n.º 8343/2010 e tem, dentre suas atribuições, a de elaborar, a partir das diretrizes

propostas pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Paraná, o Plano

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, estabelecendo as metas, fontes de recurso e

instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua execução.

Por fim, no tocante à realização das Conferências

Estaduais de SAN, destaca-se o inciso V, § 1º, do artigo 9º, da Lei n.º 16565/2010,

estabelecendo que tais eventos deverão ser precedidos das “Conferências Regionais

(Territoriais) e Municipais, que deverão ser convocadas pelo CONSEA PR com o apoio de

órgãos e entidades congêneres no Estado e nos Municípios, nas quais serão escolhidos os

integrantes das Comissão Municipais, Regionais e eleitos os representantes das Comissões

Regionais no CONSEA PR, além de eleitos os delegados à Conferência Estadual na qual

elegerá os delegados para a Conferência Nacional”. Ou seja, evidencia-se, assim, a

importância da interlocução entre Estado e municípios para o bom funcionamento do

sistema.

3. A efetivação do DHAA pelos Municípios e a adesão ao SISAN

No Estado do Paraná, atualmente, dos 399 Municípios,

168 já efetuaram a adesão ao SISAN, o que o ocorre, como se sabe, quando a assinatura do

Termo de Compromisso é precedida pela criação dos seguintes componentes:

1. Câmara de Articulação Intersetorial (CAISAN);

2. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
(COMSEA);

3. Realizar a Conferência Municipal de SAN.

Para que a adesão dos Municípios ao SISAN seja

concluída, estes, após a criação dos componentes acima descritos, devem assinar Termo de

Compromisso para elaboração do Plano Municipal de SAN, em até um ano após a assinatura

da adesão.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
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Nutricional (COMSEA) representa grande importância para o controle e promoção do

Direito Humano à Alimentação Adequada, vez que permite ao poder público e à sociedade

civil organizada criar e organizar, de modo conjunto, ações e programas adequados, tais

como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa de Alimentação Escolar

(PNAE), bem como monitorar de maneira organizada eventuais violações e ameaças à

segurança alimentar e nutricional da população.

A inexistência dos componentes do SISAN nos

municípios, quais sejam, a CAISAN, o COMSEA, a realização de Conferência e a

elaboração do Plano Municipal de SAN, significa contundente indicador da ausência de

promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada, visto que demonstra a falta de

acesso da população local a importantes mecanismos de exigibilidade desse direito.

Isso porque o SISAN, além de ser a forma eleita pelo

Estado brasileiro para concretizar o DHAA, mostra-se efetivo para realizar tal direito não

apenas em sua dimensão negativa, ou seja, com a finalidade de prevenir violações, mas

também em sua dimensão positiva, isto é, em prol de sua promoção, já que possui

mecanismos adequados de monitoramento e exigibilidade.

Nesse sentido, mesmo que se argumente que a adesão ao

SISAN pelos municípios é voluntária, a realização do Direito Humano à Alimentação

Adequada em suas dimensões negativa e positiva é obrigatória. Isso significa dizer que aos

municípios não é facultado eximir-se de garantir a efetivação do Direito Humano à

Alimentação Adequada, em seus diferentes níveis de obrigação, quais sejam, de respeitar,

proteger, promover e prover.

Assim, em caso de argumentação, por parte da

municipalidade, de desinteresse na adesão ao SISAN, o gestor público ainda assim estará

obrigado a criar mecanismos e instrumentos de realização do DHAA que possibilitem a

promoção, a divulgação de informações, o monitoramento, a fiscalização, a avaliação e a

realização desse direito social.

Nesse contexto, o Ministério Público do Estado do Paraná

entende que eventual decisão do Município em não aderir ao SISAN deve ser motivada e

acompanhada da apresentação de formas e mecanismos criados no âmbito da municipalidade

que cumpram as mesmas funções às quais o Sistema se propõe, fazendo as vezes dos

componentes do SISAN. Ainda, compreende-se que, para comprovar que está sendo
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efetivado o DHAA, o Município precisa garantir meios e promover amplo diálogo com a

população local, por meio, por exemplo, de contato com as cooperativas de agricultores

familiares, as universidades, as entidades socioassistenciais e os demais atores envolvidos na

temática, considerando a importância da participação da sociedade civil na formulação dos

mecanismos e instrumentos de promoção do DHAA.

Em resumo, para avaliar se os Municípios Paranaenses

estão cumprindo o Direito Humano à Alimentação Adequada, faz-se necessário observar não

apenas violações a esse direito, mas também intervir para que o gestor público cumpra o

DHAA em seu viés positivo. E é por esse motivo que o SISAN, enquanto sistema, propõe-se

como facilitador para o gestor público gerir as políticas públicas de segurança alimentar e

nutricional, já que ele organiza todas as dimensões de efetivação do DHAA.

Além disso, é importante pontuar a existência de outras

vantagens conferidas aos Municípios que efetuarem a adesão ao SISAN.

No Estado do Paraná, conforme se depreende do Ofício

Circular n.º 18/2021-SEAB/DESAN, de 22 de janeiro de 2021, o Município, caso possua os

componentes do SISAN, receberá pontuação diferenciada para concorrer a editais de

recursos públicos voltados à política e programas de SAN.7

Dessa forma, a adesão ao SISAN se apresenta como um

meio de facilitar a participação do poder municipal em editais e projetos de Segurança

Alimentar e Nutricional que objetivam a efetivação do Direito Humano à Alimentação

Adequada.

O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos,

entende que não está no âmbito da discricionariedade da administração pública a realização

7 O Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DESAN) da Secretaria Estadual da Agricultura e
Abastecimento do Paraná (SEAB/PR), por exemplo, a partir do Ofício Circular n.º 18/2021-SEAB/DESAN, de
22 de janeiro de 2021, apresentou quatro projetos destinados aos municípios paranaenses com o objetivo de
fortalecer a política de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme a disponibilidade orçamentária referente ao
ano de 2021. São eles: i) Cozinhas / panificadoras comunitárias; ii) Hortas comunitárias urbanas e periurbanas;
iii) Outros equipamentos públicos de SAN; e iv) Restaurante popular. Segundo a SEAB/PR, para a
protocolização dos projetos no Núcleo Regional, o município deverá apresentar, obrigatoriamente, dentre outros
documentos: “Parecer do (a) Chefe da Regional informando o status e existência dos componentes do SISAN
(Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, Câmara Intersetorial Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional - CAISAN, Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional e Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional)”.
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ou não do Direito Humano à Alimentação Adequada em suas dimensões negativa e positiva:

a efetivação desse direito social, previsto na Constituição Federal, é obrigatória, sendo o

SISAN uma forma eficaz e adequada de promovê-lo.

Com base no exposto, a presente Nota Técnica fixa o

entendimento do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos

Direitos Humanos, do Ministério Público do Estado do Paraná, no sentido de que:

1. Os Municípios Paranaenses devem adotar todas as

medidas para a garantia do direito humano à alimentação

adequada à sua população, seja abstendo-se de praticar

ações que violem o direito, seja promovendo ações com o

intento de efetivar o direito humano à alimentação

adequada e a segurança alimentar e nutricional da

população (promovendo, informando, monitorando,

fiscalizando e avaliando a realização desse direito), em

especial por meio da implementação e manutenção dos

seguintes mecanismos no âmbito municipal: a)

Instituição do Conselho Municipal de Segurança

Alimentar e Nutricional; b) Instituição de câmara ou

instância governamental de gestão intersetorial de

segurança alimentar e nutricional; e c) Compromisso de

elaboração do plano municipal de segurança alimentar e

nutricional, no prazo de um ano a partir de sua assinatura,

com base nas diretrizes da Política Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional – PSAN e nas proposições das

respectivas conferências de Segurança Alimentar e

Nutricional; ou

2. Em caso de desinteresse do Município em instituir os

componentes acima mencionados, devem ser criados, ou

indicada a existência de mecanismos próprios cuja função

seja promover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a
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realização do Direito Humano à Alimentação Adequada,

garantindo-se a participação da sociedade civil nesses

espaços.

Curitiba, 28 de janeiro de 2022.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto

Procurador de Justiça
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Proteção aos Direitos Humanos

Ana Carolina Pinto Franceschi

Promotora de Justiça
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Proteção aos Direitos Humanos
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