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RESUMO 
 
 
 

BEURLEN, ALEXANDRA. O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO 
BRASIL. 2004.     f. 216. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade 
de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 

Este trabalho consiste em pesquisa documental, bibliográfica, legislativa e 

jurisprudencial sobre a importância da alimentação na vida do ser humano e sobre o 

reconhecimento da juridicidade da necessidade alimentar e da exigibilidade do alimento 

adequado. Nele se pretende identificar de que forma as teorias jurídicas contribuíram, e 

contribuem até hoje, para a violação do direito humano à alimentação adequada. Teorias 

neoliberais e procedimentalistas são consideradas um reforço à idéia de exigibilidade 

exclusivamente política dos direitos econômicos, sociais e culturais, ratificando a utilização 

dos argumentos teóricos do “mínimo existencial” e da “reserva do possível” como desculpas 

inabaláveis para o desrespeito à dignidade humana. A análise de teorias hermenêuticas 

jurídicas críticas contemporâneas facilitando a percepção da exigibilidade judicial dos direitos 

econômicos, sociais e culturais como um instrumento em busca da efetividade do direito 

humano à alimentação adequada e a demonstração da utilização dessas teorias por decisões 

judiciais de Cortes Internacionais e do próprio Supremo Tribunal Federal, são peças 

fundamentais para compreensão das ideologias presentes nas decisões judiciais. Embora se 

demonstre a essencialidade do controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário, 

evidencia-se não ser tal justiciabilidade o único meio de se fazer valer o direito humano à 

alimentação adequada no Brasil exemplificando a importância de instrumentos extrajudiciais 

para garantia de sua realização, com bom grau de eficiência.   

 

 

Palavras-chave: direito, alimentação, justiciabilidade. 
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ABSTRACT 
 
 
 

BEURLEN, ALEXANDRA. THE HUMAN RIGHT TO ADEQUATE FOOD IN BRAZIL. 
2004.     f. 216 Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

This work is a documental, bibliographical, legislative and jurisprudential research 

on the importance of food to the life of the human being, and also on the acknowledgment of 

the juridical profile and enforceability of alimentary needs. There is the purpose of 

identification of how juridical theories contributed and still contribute to the violations of the 

human right to adequate food. Neoliberals and procedimentalistics theories will be considered 

a support to the idea of exclusivity of the political exigibility of economic, social and cultural 

rights, ratifying the use of the theoretical arguments  “existential minimum” and “maximum 

resources” as immovable excuses to disrespect the human dignity. The appreciation of critical 

and contemporary hermeneutical juridical theories allowing the perception of justiciability of 

economic, social and cultural rights as instrument in order to reach the effectiveness of the 

human right to adequate food and demonstration of the use of these theories by judicial 

decisions from International Courts and the Supremo Tribunal Federal itself are fundamental 

keys to understand the ideology behind judicial decisions. Although it has being demonstrated 

the essentiality of the control of public policies by the Judiciary Branch, it is shown as evident 

in this work that the justiciability is not the only mean to realize the human right to adequate 

food in Brazil, exemplifying the importance of non-judicial or quasi-judicial instruments to 

enforce its realization, with a good grade of efficiency.   

 

 

Key-words: right, food, justiciability. 
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“Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede 
de quê? Você tem fome de quê? (...) A gente não 
quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e 
felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente 
quer inteiro e não pela metade” 
 

Titãs, “Comida” (1987) 
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INTRODUÇÃO 

“Diz que deu, diz que Deus, diz que Deus dará, 
não vou duvidar, ô nega, 
E se Deus não dá, como é que vai ficar, ô nega? 
Diz que deu, diz que dá, e se Deus negar, ô nega? 
Eu vou me indignar e chega, Deus dará, Deus dará. 
Deus é um cara gozador, adora brincadeira, 
Pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro, 
Mas achou muito engraçado me botar cabreiro, 
Na barriga da miséria nasci brasileiro...”  

Chico Buarque de Holanda (1972) 

 

Não obstante os dados sobre a situação da renda familiar  brasileira não informarem, 

diretamente, o estado de insegurança alimentar das famílias, este é, com certeza, um dos 

aspectos mais relevantes e cruéis da pobreza1. Estudar a pobreza é, por conseguinte, 

importante para a identificação de populações em risco nutricional e para o futuro do País.  

A insuficiência ou a ausência de recursos, quando não impede, prejudica a ingestão 

das calorias mínimas indispensáveis à nutrição do ser humano. A grande maioria das mortes 

de crianças menores de um ano por diarréia, por exemplo, é decorrente da aquisição de 

alimentos contaminados2 e está situada em grupos de pessoas pobres. 

Embora se compreenda que a insegurança alimentar não se limita às deficiências 

calórico-protéicas e que o direito humano à alimentação adequada não se restringe ao direito 

humano a estar livre da fome, os dados estatísticos ora utilizados têm extrema relevância não 

apenas  para  destacar  o  desrespeito  com  que o Estado brasileiro trata os seres humanos que 

estão em seu território, deixando de oferecer condições para que vivam  com  dignidade,  mas,  

                                                           
1  SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. New York: Oxford University 

Press, 1981, p.14.  
2 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Direito humano à alimentação: desafios e  conquistas. São Paulo: Cortez, 

2002, p. 52.  
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precipuamente, para justificar a necessidade de se estudar a existência de direitos e obrigações 

relacionadas à necessidade humana básica de alimentar-se e nutrir-se adequadamente. 

Uma abordagem da necessidade alimentar e nutricional do ser humano tanto para a 

sua saúde e qualidade de vida quanto para a construção da sua identidade social será 

desenvolvida no Capítulo I, para permitir que se perceba a importância do seu 

reconhecimento jurídico, com toda a sua abrangência. A pesquisa,  a partir de uma 

bibliografia alheia à ciência jurídica, com dados antropológicos, históricos, médicos e 

nutricionais, será imprescindível. 

Já no Capítulo II, será evidenciado o aspecto jurídico da necessidade humana de 

alimentar-se e nutrir-se; assim, será feita a identificação do processo de nascimento dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, bem como da evolução histórica do direito humano à 

alimentação adequada. 

A análise de documentos normativos nacionais e internacionais, bem como das 

doutrinas nacionais e estrangeiras, é determinante para o estudo que se pretende desenvolver, 

pois assim será possível elaborar um ensaio de uma construção teórica sobre a segurança 

alimentar e nutricional no Brasil. 

No Capítulo III serão apreciados alguns dos obstáculos teóricos e práticos à 

efetividade3 do direito humano à alimentação adequada, enfatizando-se as teorias que 

defendem a inexigibilidade judicial do referido direito e a sua violação juridicamente impune, 

pelo Estado. 

Um enfoque especial será dado à compreensão das normas que prevêem tais direitos, 

às quais, tradicionalmente, atribui-se a natureza de programas cuja exigibilidade dependeria 

                                                           
3   Será adotado neste trabalho o conceito de efetividade das normas jurídicas exposto por Eros Grau, abrangendo 

a eficácia jurídica e a eficácia social (ou efetividade) em A ordem econômica na constituição de 1988. São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 340. 
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de posterior elaboração de legislação regulamentar ou política pública específica. 

Um pequeno resumo de teorias nacionais que construíram o respaldo jurídico da falta 

de efetividade da maioria dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais previstos na 

Constituição brasileira será importante para se compreender como a dissociação do Direito da 

realidade social, política e econômica pode causar graves danos à sociedade, postergando-lhe 

o exercício de direitos.  

Da mesma forma, perfunctoriamente, proceder-se-á à apreciação da opinião de 

alguns autores, nacionais e estrangeiros, que negam a justiciabilidade dos direitos 

econômicos, sociais e culturais ou criam óbices à mesma, fazendo-se, ainda, um paralelo dos 

argumentos teóricos com jurisprudências das mais altas Cortes da Suíça, dos Estados Unidos, 

do Canadá e do Brasil. 

O questionamento da doutrina jurídica nacionalmente prevalente, observando-se a 

sua compatibilidade com as necessidades sociais do século XXI, especialmente no que diz 

respeito à justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais como um instrumento 

que possibilitaria o cumprimento das normas constitucionais, será realizado no Capítulo IV, 

abordando-se criticamente, então, as teorias que falam no direito ao “mínimo existencial” e 

limitam os direitos da igualdade à “reserva do possível” economicamente, baseando-se no 

constitucionalismo alemão.  

Além de utilizar pesquisa bibliográfica e documental, o quarto capítulo fará a análise 

de decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e da Corte Constitucional da África do Sul, 

para que se possa verificar, na prática judicial, a possibilidade de utilização de uma 

hermenêutica favorável à justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, tanto 

em ambiente de predominância liberal como de subdesenvolvimento.4  

                                                           
4 Nesta pesquisa utilizar-se-á indistintamente as expressões “subdesenvolvidos” e “em desenvolvimento”. 
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Em especial, porque tratam especificamente do direito humano à alimentação, serão 

resumidas decisões da Suprema Corte da Índia que, reconhecendo a violação estatal ao direito 

humano a estar livre da fome, em razão da omissão na consecução de políticas públicas que o 

assegurassem, concedeu várias medidas liminares que o vêm implementando, 

progressivamente. 

Identificando-se a existência de teorias jurídicas que oferecem alternativas 

hermenêuticas que asseguram o resgate da Justiça Social e da Dignidade Humana, será feita 

uma análise crítica dos argumentos teóricos expostos, explicitando-se quais os caminhos 

hermenêuticos considerados mais adequados para assegurar a implementação do direito 

humano à alimentação. 

É claro que para averiguar a possibilidade ou não de, conforme o sistema jurídico 

nacional, exigir-se judicialmente o direito humano à alimentação adequada no Brasil, mister 

se faz a apreciação de decisões do Supremo Tribunal Federal. 

No Capítulo V, esta dissertação se dispõe a apreciar algumas possibilidades de 

assegurar a efetividade das normas que prevêem o direito humano à alimentação adequada, 

independentemente da interferência do Poder Judiciário. Serão alvo de análise algumas 

propostas surgidas na Cúpula Mundial de Alimentação: Cinco Anos Depois, bem como 

instrumentos jurídicos, sociais e políticos viáveis dentro do ordenamento jurídico positivo 

nacional. 
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CAPÍTULO I 

ALIMENTAÇÃO: DA NECESSIDADE AO DIREITO 

1.1 A importância da alimentação na saúde e na vida  

Para que o organismo humano funcione, permitindo ao indivíduo a realização de 

atividades físicas e mentais, ocorre um processo químico de geração de energia a partir da 

combustão de alimentos, que é parte fundamental do seu metabolismo. O alimento é o 

combustível capaz de produzir a energia indispensável à vida humana.5  

Essa energia obtida com a oxidação dos alimentos e gasta com a realização das 

atividades do ser humano pode ser medida. A unidade de medida da energia oriunda do 

processamento do alimento mais comumente usada é a caloria. 

Apontar quanta energia se gasta em cada atividade realizada pelo indivíduo e quanta 

energia é produzida com a oxidação de cada alimento é fundamental para perceber a 

quantidade de alimentos que precisam ser ingeridos para o ser humano alcançar uma vida 

saudável. 

Sabe-se, por exemplo, que o funcionamento das atividades vitais básicas como 

manutenção da temperatura corporal, respiração e batimento cardíaco (metabolismo basal), 

sem realização de qualquer esforço físico ou psicológico, já requer um quantum mínimo de 

energia.6  

Sem a ingestão de alimentos a produção de energia não ocorre e, conseqüentemente, 

não há funcionamento do organismo humano.    

                                                           
5  LATHAM, Michael C. Human nutrition in the developing world. Roma: FAO, 1997, pp. 85 e 86. 
6  LATHAM, Michael C. Human nutrition in the developing world. Roma: FAO, 1997, p. 86. 
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A definição da quantidade de energia alimentar indispensável para a vida de cada ser 

humano vai depender, então, de circunstâncias particulares como o tipo de atividades que 

desenvolve, sua idade, seu peso, seu tamanho, seu sexo, a existência de alguma patologia, o 

tempo que passa em repouso etc.  

Cada indivíduo terá um gasto distinto de energia no seu dia-a-dia e, 

conseqüentemente, um quantum calórico específico indispensável para o funcionamento 

adequado de seu organismo. 

Para diagnosticar a situação alimentar de determinado grupo populacional, 

entretanto, é comum que se faça uma estimativa da quantidade de calorias necessárias, em 

média, para o funcionamento do organismo humano, calcule-se o custo da aquisição dos 

alimentos que comporiam tal média calórica e, com base na média de renda do grupo social 

escolhido, identifique-se quem teria ou não acesso econômico ao alimento. 

Algumas vezes, quando se pretende fazer uma análise um pouco mais completa do 

estado de segurança alimentar e nutricional da população, combinam-se à avaliação 

econômica dados antropométricos7 oriundos do sistema público de saúde, a exemplo do que 

se faz na Vigilância Alimentar e Nutricional realizada pelo Estado brasileiro, através do 

Ministério da Saúde. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – 

FAO, por exemplo, um adulto, para ser considerado bem nutrido, deve ingerir 2.500 kcal por 

dia8. Estas 2.500 kcal seriam, então, a linha divisória de identificação dos adultos que se 

alimentam além, aquém ou de acordo com o necessário ao bom funcionamento do organismo.  

 

                                                           
7 Os quais não são aptos a informar a situação alimentar do indivíduo avaliado, mas tão-somente algumas 

conseqüências da desnutrição. 
8 FAO. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Roma, 2000, pp. 1 e 2. 
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Esse referencial calórico asseverado pela FAO, no entanto, está longe de ser 

unanimemente aceito pelos estudiosos do tema. Há uma grande variação no estabelecimento 

do quantum calórico de ingestão diária necessário para a vida humana saudável. 

O cálculo que a FAO fazia na década de sessenta do século passado, por exemplo, 

utilizando o elemento “alimentos disponíveis” no mundo, apontava que o ser humano adulto 

deveria alimentar-se, em média, diariamente, de 2.250 kcal.9  

Na mesma década, Josué de Castro falava na necessidade de uma média de 2.700 

kcal diárias para assegurar a boa nutrição10, referia-se à literatura mundial que aduzia 3.000 

kcal para indivíduos envolvidos em atividades de média intensidade, e deixava claro que tal 

quantum carecia de uma avaliação maior de condições geográficas e culturais.  

Demonstrando a importância de um olhar mais profundo para identificar a boa ou má 

alimentação de um povo, exemplificou que o amazonense, em razão de viver sob o clima 

trópico-equatorial com alta umidade, possuía um metabolismo basal reduzido em cerca de 

20%, o que lhe asseguraria uma nutrição quantitativamente adequada com apenas 2.400 kcal 

diárias.11  

Mesmo documentos contemporâneos da própria FAO trazem variação na referida 

quantidade12, demonstrando que, além de adequações a condições geográficas, históricas e 

culturais, a definição da média do quantum calórico indispensável à vida saudável agrega 

componentes conceituais da segurança alimentar e nutricional que permitem um certo nível de 

subjetivismo. 

                                                           
9    FAO. Mobilizing the political will and resources to banish world hunger. Roma, 2002, p. 31.  
10  CASTRO, Josué de. Fome um tema proibido: últimos escritos de Josué de Castro. Anna Maria de Castro 

(org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 52. 
11 CASTRO, Josué de. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. São Paulo: Brasiliense, 1967,          

pp. 55 e 56. 
12 COSTA, Maria Alice Nunes. “Arqueologia da fome urbana”. In: PORTO, Hélio Ricardo Leite e outro (orgs.). 

Segurança alimentar. Caderno de Propostas, pp. 07 a 13. Rio de Janeiro: Fase, [s/d], p. 7, citando indicação 
da FAO de 2.400 kcal como referência, por exemplo. 
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Joe Millward e Alan Jackson fazem referência à existência de estudos na FAO para 

atualizar os dados referentes à ingestão calórico-protéica e, com este objetivo, ressaltam a 

importância da identificação da adequação quantitativa e qualitativa da dieta protéica, a fim 

de evitar ausências e excessos.13  

Isto porque os autores entendem que as dietas que se baseiam em carências 

metabólicas médias de proteína e aminoácidos normalmente não correspondem às 

necessidades de todos os indivíduos, principiando as diferenças inclusive a partir do alimento 

ingerido (se a proteína vem da carne ou não, por exemplo, haverá diferença no próprio 

metabolismo – além das circunstâncias pessoais). Tais médias, ao serem utilizadas, podem 

provocar alterações negativas nas dietas individuais, notadamente em países em 

desenvolvimento – consoante demonstraram através da pesquisa com grupos populacionais 

tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.14 

A definição da média de ingestão calórica serve então, apesar de suas incontáveis 

limitações, para que se conheça, ao menos perfunctoriamente, a situação alimentar mundial, 

percebendo-se, também em média, o número de pessoas que se alimentam além e aquém do 

necessário, facilitando a prevenção de inúmeras e graves conseqüências da alimentação 

inadequada. 

A subnutrição é uma das situações de alimentação inapropriada que tem merecido 

atenção especial em razão da quantidade de pessoas que dela sofrem e sofreram na História da 

humanidade e da gravidade de suas conseqüências. 

                                                           
13 MILLWARD, Joe e JACKSON, Alan A. “Protein/energy ratios of current diets in developed and developing 

countries compared with safe protein/energy ratio: implications for recommended protein and amino acid 
intakes”. In:  The Nutrition Society. Public health nutrition, pp. 387 a 405. Volume 7, n. 3, maio de 2004. 
Reino Unido: CABI, 2004, pp. 387, 388, 397, 400. 

14 MILLWARD, Joe e JACKSON, Alan A. “Protein/energy ratios of current diets in developed and developing 
countries compared with safe protein/energy ratio: implications for recommended protein and amino acid 
intakes”. In: The Nutrition Society. Public health nutrition, pp. 387 a 405. Volume 7, n. 3, maio de 2004. 
Reino Unido: CABI, 2004, pp. 400 e 401. 
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Para a FAO, embora a boa alimentação exija a ingestão diária de cerca de 2.500 kcal, 

apenas aqueles que ingerem menos de 1.500 kcal são considerados subnutridos.15 

Na década de noventa do século XX, Nevin Scrimshaw afirmou que o critério 

utilizado pela FAO para tratar das pessoas subalimentadas no mundo não considerava as 

atividades físicas produtivas que asseguram um desenvolvimento saudável dos seres humanos 

no cômputo das calorias mínimas a serem ingeridas, mas tão-somente um quantum 

indispensável à sobrevivência.16 

Michael Latham assevera que o metabolismo basal de uma mulher entre trinta e 

sessenta anos de idade requer uma ingestão de calorias que pode variar entre 1190 e 1420 

kcal, levando-se em consideração peso e altura, ao passo que o homem, na mesma faixa 

etária, necessitaria, para manter suas mesmas funções básicas em atividade, entre 1450 e 1900 

kcal17, considerando-se os mesmos critérios.  

A polêmica em torno das definições da quantidade de energia de que necessita o ser 

humano assume um relevante papel no diagnóstico da segurança alimentar e nutricional do 

mundo diante das inúmeras conseqüências políticas, sociais e econômicas dele decorrentes. O 

número de pessoas que passam fome no mundo, por exemplo, pode sofrer significativas 

alterações. 

Uma vez compreendido o papel do quantum calórico mínimo para funcionamento do 

metabolismo humano, torna-se indispensável entender que além da quantidade de alimentos 

ingeridos  (a serem transformados em energia),  o  organismo  do  ser  humano  precisa que os  

 

                                                           
15 FAO. El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Roma. 2000, pp. 1 e 2. 
16 Apud CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Campus, 

2003, p. 26. 
 

17 LATHAM, Michael C. Human nutrition in the developing world. Roma: FAO, 1997, p. 87. 
 



 20 

alimentos ingeridos contenham nutrientes específicos como glicídios, lipídios, fibras, 

proteínas, vitaminas e sais minerais.18 

Dentre os alimentos imprescindíveis à vida humana, destaque merece a água de 

qualidade. Cerca de dois terços do organismo humano é composto de água19 e, sem beber 

água, um adulto morreria em cerca de quatro a sete dias, enquanto sem ingerir outros 

nutrientes, sobreviveria em torno de vinte a quarenta dias.20 

As conseqüências de uma alimentação qualitativa ou quantitativamente inadequada 

são as mais variadas: obesidade, cardiopatias, disfunções na pressão arterial, diabetes, 

nervosismo, irritação, atraso no desenvolvimento físico ou intelectual, retardo mental, 

diarréia, anemia, cegueira, entre inúmeras outras.  

Há momentos da vida do ser humano em que a alimentação adequada torna-se mais 

importante, determinando malformações capazes de prejudicá-lo no pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades de forma mais rápida, severa e irreversível. 

A idade reprodutiva, a concepção, o período intra-uterino, o período do parto, o 

perinatal, a amamentação, o desmame, a pré-escola e a adolescência são apontadas pela 

Organização das Nações Unidas como fases essenciais para que o ser humano atinja seu 

desenvolvimento integral.21  

Uma nutrição inadequada (quantitativa e/ou qualitativamente) durante a gestação, ou 

nos  primeiros  anos  de  vida  da  criança,  por  exemplo,  pode  provocar  no  ser  humano em  

 

                                                           
18  CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Campus, 2003,   

p. 12. 
19 SCOLA, Martin G. Evolución, degeneración y regeneración alimentarias del hombre. Caracas: 

Universidad Central de Venezuela, 1965, p. 175. 
20 LATHAM, Michael C. Human nutrition in the developing world. Roma: FAO, 1997, p. 83. 
21 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Direito humano à alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: Cortez, 

2002, p. 113. 
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desenvolvimento desde febre, hipotrofia, hipoplasia, atraso no desenvolvimento físico e 

mental, bócio, escorbuto, pelagra, entre outros, e até a própria morte.22  

O quadro mais grave de desnutrição no mundo está entre as crianças e, em geral, está 

ligado à deficiência energética (conhecida por deficiência calórico-protéica), o que indica uma 

ingestão menor de nutrientes que o necessário para o seu desenvolvimento como um ser 

humano pleno. O primeiro sintoma desse déficit é a falência no crescimento e no sistema 

imunológico (o que agrava a situação de desnutrição) e, repita-se, pode levar à morte.23 

Os dados da desnutrição mundial, aliados ao conhecimento das fases que demandam 

atenção especial à alimentação, conferem à mulher um lugar de destaque na garantia da 

segurança alimentar e nutricional do ser humano. O investimento das políticas públicas na 

mulher é essencial para que se alcance a segurança alimentar e nutricional das crianças e, 

posteriormente, dos adultos. 

Para todas as fases da vida reconhecidamente especiais, para as situações de 

recuperação nutricional e para os idosos, o cálculo da quantidade e da qualidade dos 

nutrientes a serem ingeridos pelos seres humanos deve ser o mais preciso possível, a fim de 

assegurar-lhes a saúde indispensável para a vida com dignidade. 

O ideal seria que cada ser humano, independentemente do estágio de vida em que se 

encontrasse (vulnerável ou não), fosse tratado como é: único. 

1.2 A dimensão social da alimentação 

Além do imprescindível papel da alimentação na formação e manutenção do 

organismo do ser humano, é de se reconhecer a sua importância na socialização e conseqüente 

                                                           
22 DE LAMARE, Rinaldo. A vida do bebê. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001, pp. 135, 165, 190, 731 e 736. 
23 LATHAM, Michael C. Human nutrition in the developing world. Roma: FAO, 1997, p.127. 
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humanização do Homo sapiens. Josué de Castro identifica a história da humanidade como 

uma história de luta pela sobrevivência, o que inclui, evidente e principalmente, a 

alimentação.24 

Biologicamente, o que predispõe a possibilidade dessa evolução na organização 

social diferenciada dos Hominídeos é o nascimento precoce do bebê humano, com menos 

padrões de comportamento predeterminados que outros mamíferos. A menor quantidade de 

arquétipos torna esse bebê mais aberto ao aprendizado de novos hábitos ensinados pelo grupo 

e as necessidades e dificuldades, geralmente, fazem parte do conteúdo transmitido aos mais 

jovens. 

Comparativamente com outros mamíferos, com cérebro mais evoluído, a gravidez 

humana deveria ser de, estimativamente, 2 anos. Cumulativamente, com a maior imaturidade 

dos bebês humanos, o grupo é também obrigado a cuidar e educar mais e por mais tempos os 

bebês, que só alcançam a maturidade com aproximadamente ¼ da perspectiva total de vida.25  

Embora seja tema controverso, diante das incertezas das descobertas antropológicas 

da Pré-história, pode-se asseverar que o grupo dos hominídeos do qual descende o Homo 

sapiens começa a diferençar-se dos demais seres vivos com a organização social e familiar, 

em razão da caça.  

Catherine Perlès aduz que “é por ter se tornado caçador que o australopiteco teria se 

tornado humano”.26 

A confecção de ferramentas, a organização da caçada, o estabelecimento de pontos 

fixos  de  moradia  (mesmo temporária)  em  razão  da  impossibilidade da prole agarrar-se às  

                                                           
24  CASTRO, Josué de. Geopolítica da fome. São Paulo: Brasiliense, v. 1., 1965, p.45. 
25  PORTMANN, Adolf. Biologie und geist. Basiléia: Herder Bücherei, 1963, p. 214. 
26  PERLÈS, Catherine. “As estratégias alimentares nos tempos pré-históricos”. In: FLANDRIN, Jean-Louis e 

MONTANARI, Massimo (orgs.). História da alimentação, pp. 36 a 53. São Paulo: Estação Liberdade, 
1998, p. 39. 
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mães durante a busca de alimentos, o aumento na estatura decorrente da maior ingestão de 

carne27 e o domínio do fogo para cocção dos alimentos28 – já entre os Homo erectus – 

demonstram como a alimentação contribuiu para a formação da espécie humana. 

Grande marco histórico que auxilia a compreensão da importância da alimentação é a 

revolução alimentar ocorrida no período neolítico, na qual domesticaram-se animais e plantas, 

originando a base das civilizações ocidentais.29  

Há uma grande discussão, no entanto, em torno da definição das causas que teriam 

levado ao início da agricultura. Enquanto alguns autores asseveram que a domesticação de 

animais e vegetais deu-se em razão da necessidade de excedentes, outros aduzem ter-se 

tratado de mudança de cunho social e ideológico. O fato é que, a partir dos comportamentos 

sedentários da agricultura, começam a aparecer elementos que apontam para as desigualdades 

sociais e formação de elites.30  

Com o comércio de alimentos entre as várias civilizações, a partir da Antigüidade, os 

hábitos alimentares foram ganhando diferenças não apenas em razão da cultura específica de 

cada povo, mas principalmente, de acordo com o poder aquisitivo de cada grupo social, 

fazendo com que a alimentação deixasse de ter um caráter exclusivamente gregário e passasse 

a ser também discriminador.31 

 

                                                           
27 ROBERTS, J.M. O livro de ouro da história do mundo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, pp. 23, 24, 30        e 

31. 
28 FLANDRIN, Jean-Louis. “A humanização das condutas alimentares”. In: FLANDRIN, Jean-Louis e 

MONTANARI, Massimo (orgs.). História da alimentação, pp. 26 a 35. São Paulo: Estação Liberdade, 
1998, p.30. 

29 CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade:  uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. 
48. 

30  PERLÈS, Catherine. “As estratégias alimentares nos tempos pré-históricos”. In: FLANDRIN, Jean-Louis e 
MONTANARI, Massimo (orgs.), pp. 33 a 53. História da alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 
1998, pp. 50 a 52. 

31  MONTANARI, Massimo. “Sistemas e modelos de civilização” e “Rumo a um novo equilíbrio alimentar”.   
In: FLANDRIN, Jean-Louis e MONTANARI, Massimo (orgs.), pp. 108 a 120 e 382 a 386. História da 
alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 1998, pp. 108, 109 e 384. 
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A restrição e a prevalência no consumo de carne pelas elites e a expulsão dos 

camponeses da terra, no fim da Idade Média, e a transformação da agricultura das colônias em 

monoculturas que atendessem à demanda européia, no começo da Idade Moderna, foram 

alguns fatos que deixaram claro o cunho econômico que ganhara a alimentação.32 

A discriminação dos seres humanos através da alimentação chegou a tal ponto que, 

no transporte de negros escravos oriundos da África, por exemplo, só era permitido distribuir 

cerca de 1 copo d’água, a cada três dias, por escravo, o que estava, evidentemente, aquém das 

necessidades saudáveis do organismo humano.33  

Nas fazendas brasileiras que exploravam a mão-de-obra escrava, os alimentos 

fornecidos aos escravos estavam, em regra, aquém do quantum necessário para seu organismo 

funcionar perfeitamente, sendo tais seres mantidos em permanente estado de subnutrição.34 

A identificação das classes sociais brasileiras tem enorme relação com seu 

comportamento alimentar35. No meio rural, por exemplo, era motivo de orgulho para os 

membros da elite ter a mesa farta e sempre posta aos visitantes,  exibindo o status do 

proprietário.36 

Em Paris, no séc. XVIII, os restaurantes tiveram tratamento distinto de outros 

estabelecimentos que vendiam alimentos em razão de atender pessoas de “melhor nível” e, 

portanto, poderiam ficar abertos além do horário regulamentado sem causar problemas.37 

 

                                                           
32  CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Campus, 2003,            

p. 76. 
33  COUTINHO, Ruy. Valor social da alimentação. Rio de Janeiro: Agir, 1947, pp. 45 a 47. 
34  COUTINHO, Ruy. Valor social da alimentação. Rio de Janeiro: Agir, 1947, p. 51. 
35  TOBELEM, Alain. Josué de Castro e a descoberta da fome. Rio de Janeiro: Leitura, 1974, p. 69. 
36  BELO, Júlio. “Na aristocracia rural pernambucana”. In: CASCUDO. Luis da Câmara (org.). Antologia da 

alimentação no Brasil, pp. 224 a 226; Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977, p. 225. 
37 SPANG, Rebecca L. A invenção do restaurante: Paris e a moderna cultura gastronômica. São Paulo: 

Record, 2003, p. 95. 
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Os alimentos passaram a ser vistos e tratados, cada vez mais, como qualquer 

mercadoria comercial, e, conseqüentemente, a obedecer às leis de mercado. A relação dos 

seres humanos com os alimentos transformou-se em uma relação de propriedade e 

titularidade, como tão bem identifica Amartya Sen.38  

Aquele que é titular de qualquer bem que lhe permita a troca, direta ou indireta, por 

alimento, alimenta-se (bem ou mal, mas o faz). Por outro lado, aquele que, por qualquer 

motivo, de qualquer natureza, não é titular de algo que lhe permita adquirir alimento, está 

exposto à subalimentação ou até a abstinência alimentar total. 

A História não registra momentos em que todos os seres humanos tenham-se 

alimentado satisfatoriamente, de forma estável. A estabilidade do acesso à alimentação tem-se 

mostrado, permanentemente, restrita a pequenos grupos.39 

Apesar de na década de 40 do século XX ter havido o reconhecimento da relevância 

da relação entre a produção e a distribuição de alimentos como pauta internacional de 

discussão entre os Estados, percebe-se, contemporaneamente, a remanescente dificuldade em 

assegurar que a produção suficiente de alimentos garanta a alimentação adequada de todos.40 

A identificação do alimento como produto comercial chega a fazer com que Estados 

como a Índia, em que pessoas morrem de inanição nas ruas, deixem estoques de grãos 

apodrecer ou ser descartados, a fim de cumprir metas de políticas de preços.41 

Atualmente, diante das regras internacionais do livre-comércio, que interferem e 

tornam cada vez menos livres as atividades produtoras internas dos Estados (notadamente dos 

                                                           
38 SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. New York: Oxford University 

Press, 1981, pp. 1 e 3. 
39 TOBELEM, Alain. Josué de Castro e a descoberta da fome. Rio de Janeiro: Leitura, 1974, p. 42. 
 
 

40 FRIEDMANN, Harriet. “Uma economia mundial de alimentos sustentável”. In: BELIK, Walter e MALUF, 
Renato (orgs.). Abastecimento e segurança alimentar: os limites da liberalização, pp. 1 a 21. Campinas: 
IE/UNICAMP, 2000, pp. 2, 15, 18 e 19. 

41 GONÇALVES, Colin. “The Spectre of Starving India”. In: Combat law: the human rights magazine,        pp. 
4 a 13, vol. 1, issue 3, agosto-setembro de 2002, p. 4. 
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Estados mais pobres – ou em desenvolvimento)42, percebe-se que o tratamento desigual e 

desumano transferiu-se das relações meramente interpessoais a relações entre Estados, 

condenando-se populações inteiras à insegurança alimentar em razão de sua nacionalidade.  

A FAO identificou, por exemplo, que, entre 1996 e 1998, cerca de 826 milhões de 

pessoas no mundo estavam subnutridas e aduziu que, dessas, 792 milhões encontravam-se em 

países que considerou em desenvolvimento43, ou seja, 95%.  

Reconhecidamente social, o Homo sapiens distingue-se por possuir em seu 

comportamento determinantes distintos dos hereditários. A transmissão de informações e a 

aprendizagem que compõem a cultura de grupos sociais44 foram paulatinamente agregando à 

alimentação (desde o plantio e a coleta ao preparo e ingestão dos alimentos) rituais e 

simbolismos que transformaram o plantio de alimentos, a sua colheita e a refeição em algo 

que vai além da satisfação de necessidades nutricionais indispensáveis ao funcionamento de 

seu organismo.45 

O surgimento dos restaurantes como espaços de satisfação de paladares individuais, 

desejos e prazeres e o decorrente desenvolvimento da gastronomia são bons exemplos da 

dimensão cultural da alimentação, que se torna independente da necessidade biológica46.  

Se na Pré-história a busca da satisfação biológica da alimentação foi elemento 

determinante para formação da identidade dos Homo sapiens, a contemporânea relação 

comercial com os alimentos faz com que alguns deles, sem poder aquisitivo, para alimentar-se 

tenham que caçar migalhas e restos de comida, disputando com porcos e urubus, nos “lixões” 

                                                           
42  MADELEY, John. O Comércio da fome. Petrópolis: Vozes, 2003, pp. 12, 107 e 110. 
43  FAO. El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Roma. FAO, 2000, p. 3. 
44 SOUTO, Cláudio e Solange. Sociologia do direito: uma visão substantiva. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris Editos, 1997, pp.20 e 169. 
45 JOANNÈS, Francis. “A função social do banquete nas primeiras civilizações”. In: FLANDRIN, Jean-Louis e 

MONTANARI, Massimo (orgs.), pp. 54 a 67. História da alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 
1998, pp. 55, 57, 64, 66 e 67. 

46 SPANG, Rebecca L. A invenção do restaurante: Paris e a moderna cultura gastronômica. São Paulo: 
Record, 2003, pp. 96, 104, 183. 
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do mundo, sem qualquer glamour ou prazer, em um autêntico retorno às originais lutas pela 

sobrevivência. 

O reconhecimento da dimensão social da alimentação na formação da identidade 

sóciocultural dos seres humanos permite que se perceba o quão grave lhe é a impossibilidade 

de se alimentar adequadamente, de acordo com os seus hábitos e sua cultura. Negar esta 

necessidade ao ser humano é negar-lhe a própria humanidade. 

1.3 A fome 

A fome não é mais identificada, na atualidade, com a carência absoluta de alimentos 

capaz de provocar a morte. A ausência de quaisquer dos nutrientes indispensáveis à vida 

humana com qualidade é considerada fome47. É faminto, então, todo e qualquer ser humano 

mal alimentado, seja por inacessibilidade ao alimento, seja em razão de hábitos alimentares 

inadequados. 

As fomes ocasionadas por carências nutricionais determinadas são consideradas 

fomes específicas ou ocultas. Por outro lado, quando a fome é total (quantitativa e 

qualitativamente falando), considera-se fome aguda. Fala-se, ainda, em fomes individuais, 

quando atingem indivíduos isolados, ou fomes coletivas ou sociais, quando aparecem em 

grupos sociais48. 

Podem ainda as fomes ser permanentes, duradouras ou ocasionais, temporárias, 

resultantes de circunstâncias isoladas. 
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48  CASTRO, Josué de. Geopolítica da fome. São Paulo: Brasiliense, v. 1, 1965, pp. 71, 72, 79, 83 e 84. e 
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ALMED, 1985, pp. 83 e 84. 



 28 

Inúmeras razões podem levar um ser humano a se alimentar inadequadamente e, com 

isso, ocasionar danos à sua vida. Tais causas podem alternar entre fatores geográficos, 

culturais, econômicos, políticos, psicológicos, patológicos, entre outros, ou apresentarem-se 

como uma combinação destes motivos. 

É comum limitar-se a fome e, em especial a subnutrição, à população de baixa renda, 

notadamente em razão de nesta categoria encontrar-se o maior número de pessoas com menor 

acesso físico e econômico a alimentos de qualidade. Todavia, é mister que se registre que 

entre pessoas de alto poder aquisitivo, por inúmeras razões, há quem padeça de fome, 

alimentando-se aquém das necessidades orgânicas. 

Eduardo Galeano oferece um exemplo histórico da fome de brasileiros com alto 

poder aquisitivo aduzindo que entre 1700 e 1713 os milionários mineiros sofreram epidemias 

de fome por desprezarem o cultivo da terra49, pois inexistiam alimentos. 

Quando os documentos internacionais e nacionais referem-se à fome, não obstante 

não excluírem quaisquer espécies, em geral referem-se à fome coletiva ocasionada por 

inacessibilidade física ou econômica ao alimento, em quantidade e qualidade suficientes para 

assegurar a vida humana saudável. Assim também será utilizado o termo fome neste trabalho. 

Estudos apontam que um ser humano alimentado quantitativa ou qualitativamente 

aquém do necessário não possui energia suficiente para as atividades física e intelectual 

regulares50. A fome é, pois, um fator que desiguala os seres humanos, colocando aqueles que 

se alimentam apropriadamente em situação de vantagem face aos subalimentados.  
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Por muito tempo se assegurou que a fome era um mal natural e inevitável na espécie 

humana51, mas atualmente, com inúmeros trabalhos científicos que demonstram a capacidade 

produtora de alimentos do planeta Terra e com a prevalência do caráter mercantil com que se 

trata a produção de alimentos, pode-se asseverar que a fome não é decorrência de fatores 

naturais inevitáveis; é ainda e, principalmente, oriunda de elementos de geografia humana e 

política.52 

Condições geográficas físicas são comumente usadas para justificar as carências 

alimentares permanentes (absolutas ou específicas) de determinados grupos populacionais. No 

entanto, as teorias que tratam da fome como mal inevitável devem ser analisadas com muito 

cuidado, pois, com economia estável e bom poder aquisitivo, as pessoas podem-se resguardar 

dos efeitos das secas, das enchentes, dos granizos etc., alimentando-se adequadamente.53 

Justificativa outrora usada em relação à fome, em razão das previsões malthusianas e 

neomalthusianas do crescimento populacional, era a desproporção em que se dava a produção 

de alimentos. Supostamente, não haveria no mundo alimentos suficientes para saciar a fome 

de todos os seres humanos.  

Esse dado foi comprovado incorreto, quando a ONU constatou, através do controle 

da produção de alimentos no mundo, a existência de alimentos suficientes para atender a tal 

objetivo, não obstante ter o mundo, de fato, passado por uma crise de escassez, na              

década de 70.  

No que diz respeito à população brasileira, especificamente, já na década de 70 a 

densidade demográfica era relativamente baixa: 9 habitantes por km²54, o que implicava a 
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necessidade de pesquisa de outras causas para o fenômeno da fome. 

O problema da produção de alimentos e das condições geográficas favoráveis ou 

desfavoráveis, embora seja relevante, pois pode contribuir para a geração e a manutenção da 

fome, dela não é indissociável.  

Claro que para que se possa alimentar é mister produzir alimentos. Porém, o quadro 

mundial atual não é de insuficiência de alimentos, mas de inacessibilidade aos mesmos. 

Reconhecendo a situação nacional, por exemplo, de um país que, ciclicamente, 

depende da importação de alguns alimentos básicos para o abastecimento interno – apesar de 

ser um Estado exportador dos mesmos alimentos em outros períodos55 -, se a produção local 

de alimentos fosse indissociável da fome, todos os seres humanos em território brasileiro 

teriam fome (ao menos específica). Não é isto que ocorre.  

O mesmo exemplo pode ser utilizado com referência à Índia que, em 2002, apesar do 

registro de inúmeros casos de morte por inanição nas ruas das cidades, exportava alimentos.56 

Pode-se afirmar, pois, que a fome não é conseqüência inevitável da inexistência da 

produção local do alimento; tampouco a existência de alimentos suficientes, por si, assegura a 

alimentação adequada de todos os seres humanos. 

Ainda aproveitando a situação brasileira, se a produção interna de alimentos não é 

suficiente para assegurar a todos, a todo tempo, alimentação suficiente e há importação de 

alimentos para manutenção do abastecimento alimentar, a questão da fome está diretamente 

ligada à acessibilidade econômica ao alimento.  

 

                                                           
55 ESCODA, Maria do Socorro Quirino. Concentração da terra. Disponível em: 

<http.//www.ufrnet.br/~scorpius/23-cncen%20da%terra.htm>. Natal. 1989. Acesso em: 9 jul. 2004.  
56  NARSALAY, Raghav. “Left to the Mercy of the Market”. In: Combat law: the human rights magazine,      
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O ser humano que não produz o alimento só terá acesso ao mesmo ingressando em 

uma relação econômica que o permitirá adquiri-lo, livrando-o da fome. 

Apesar da diversidade geográfica, da presença de alguns fenômenos naturais que 

dificultam a produção de alimentos (a exemplo da seca no nordeste) e da falta de soberania 

alimentar, que tornam ainda mais complexa a luta por segurança alimentar, sabe-se que a 

grande causa da fome no Brasil é a pobreza, como reconhece o Banco Mundial (BIRD).57 

A Declaração de Roma de Segurança Alimentar reconheceu que, para assegurar o 

acesso à alimentação, a erradicação da pobreza é indispensável. 

Vários são os números apontados por Jean Ziegler, em seu relatório sobre direito à 

alimentação, para indicar os famintos no Brasil: os dados oficiais do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA indicam que 23 milhões de brasileiros passam fome58; segundo o 

Partido dos Trabalhadores, seriam 44 milhões e, pelas informações da Igreja Católica, seriam 

55 milhões.59  

A divergência numérica deve-se, notadamente, ao conceito de fome utilizado pelas 

instituições consultadas, mas o fato alarmante é que os 23 milhões de brasileiros oficialmente 

reconhecidos pelo IPEA estariam em “fome aguda”. 

1.4 A pobreza e a fome 

A definição de pobreza tem um caráter extremamente valorativo, pois é 

indispensável refletir sobre o que deve faltar a um ser humano para que seja considerado 
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pobre. Tal resposta abrange aspectos evidentemente culturais, que dão ao conceito de pobreza 

uma certa relativização.  

Não há quem não reconheça, no entanto, que um ser humano que não consegue 

adquirir alimentos ou que, para adquiri-los, abre mão de outras necessidades essenciais é 

pobre. A situação de “pobreza aguda”60 elimina a relatividade dos conceitos e, embora as 

maneiras de satisfazer às necessidades alimentares variem em razão de inúmeros aspectos, a 

necessidade de alimentação é absoluta. 

Já a estipulação de um quantum mínimo de ingestão calórica, normalmente utilizado 

para identificação dos seres humanos em déficit alimentar, é impreciso como critério de 

identificação do ser humano pobre, pois o custo de aquisição da quantidade de alimentos varia 

de acordo com o tempo e o lugar. Isso sem falar nas circunstâncias pessoais que alteram 

substancialmente a necessidade calórica referida.  

Embora a fome tenha um aspecto relevante na conceituação de pobreza, é mister 

reforçar que não se confunde com ela.61 

Outros conceitos em relação direta com a pobreza e que, conseqüentemente, devem 

estar sempre presentes nas discussões sobre segurança alimentar e nutricional, notadamente 

no Brasil, são a desigualdade social e a concentração de renda.  

Josué de Castro expôs, em 1966, que a concentração de renda é um fenômeno 

mundial, pois, naquela época, 16% da população do mundo, concentrada em 19 países, 

detinha 70% da renda mundial, ao passo que os 15 países com o maior índice populacional 

(50% da população mundial) detinham apenas 10% da renda.62 

                                                           
60  SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. New York: Oxford 

Universtity, 1981, p. 17. 
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Alain Tobelem, analisando a obra de Josué de Castro, aponta algumas das principais 

causas históricas da pobreza e da fome brasileiras. O colonialismo extrativista que eliminou o 

elemento nativo; as monoculturas da cana-de-açúcar, do café (e hoje da soja) etc., em total 

desarmonia com o meio ambiente, promovendo desequilíbrios ecológicos; o neocolonialismo 

permitido pelos governantes brasileiros que deferiram ao capital estrangeiro o privilégio de 

explorar recursos naturais brasileiros; o economismo do séc. XIX e o permanente mau 

emprego de técnicas agrícolas são apontados como fatores de construção da miséria 

nacional.63 

Além de um longo processo histórico de degradação do meio ambiente e do 

subaproveitamento dos recursos alimentares ofertados pela natureza, os referidos processos de 

empobrecimento nacional em favor de Estados estrangeiros (colonialistas ou neocolonialistas) 

levaram à construção de um Estado desigual, concentrando os privilégios pessoais advindos 

de tais fatos nas mãos de uma pequena elite política e econômica: “o alimento das minorias 

converte-se em fome das maiorias”.64  

Algumas políticas econômicas nacionais formaram no Brasil divergências regionais 

que criaram diferenças nos hábitos alimentares e construíram grupos populacionais 

significativamente mais subnutridos que outros.  

Ruy Coutinho relata que, em análise da merenda escolar, na década de 40 do séc. 

XX, observaram-se diferenças entre as alimentações ofertadas em escolas do Sul e Sudeste, 

face aos alimentos fornecidos no Norte e Nordeste.65 

Este mesmo quadro é repetido, no Brasil de hoje, tanto em níveis regionais – 

desigualdades regionais – quanto geral – desigualdade social e, apesar de a pobreza no Brasil 
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vir diminuindo, a concentração de renda permanece negativamente estável nas duas últimas 

décadas.66  

Torna-se evidente como a pobreza e a concentração de renda refletem na situação 

nutricional da população: 13% das crianças da zona urbana no Nordeste têm déficit de 

estatura e, na zona rural, 25,2%, ao passo que na região Centro-Sul “apenas” 4,6% sofrem de 

tais conseqüências da subnutrição.  Atualmente os maiores déficits na relação peso-altura são 

encontrados na região Norte do Brasil. 

A mortalidade infantil decorrente de distúrbios alimentares e doenças relacionadas à 

alimentação e nutrição também demonstram a relação entre insegurança alimentar e pobreza. 

Os quadros de morbimortalidade e o problema da desnutrição energético-protéica afetam, 

principalmente, a população pobre do Nordeste brasileiro.67 

Amartya Sen, refletindo sobre a relação entre a pobreza e a fome, afirma, com muita 

precisão, que a questão da fome no mundo atual é um problema de titularidade – logo, 

econômico. Se as suas titularidades permitirem ao ser humano o ingresso na cadeia de 

relações proprietárias que disponibilizam a aquisição de alimentação suficiente68, ele estará 

livre da fome; caso contrário, padecerá do mal. 

1.5 A alimentação como direito humano 

Compreendendo-se a importância da alimentação nos mais diversos aspectos da vida 

humana, é de se indagar se os seres humanos têm um direito a uma alimentação adequada às 

                                                           
66 Para ilustrar tais desigualdades, é mister afirmar que enquanto o índice de pobreza humana na região Nordeste 
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suas necessidades e se os Estados têm qualquer tipo de responsabilidade para com a 

incapacidade ou impossibilidade de o ser humano atendê-las ou às de sua família, ou se cada 

indivíduo, por si, deve ser responsabilizado pelo seu estado de insegurança alimentar. 

Amartya Sen, fazendo uma análise do problema da fome centrada em aspectos 

diversos do jurídico e ligando-se a teorias jurídicas eminentemente formais, nega a existência 

dos direitos humanos como verdadeiros direitos, exigíveis contra alguém. Para o autor, os 

direitos humanos são considerados “pretensões éticas” enquanto não ingressam no 

ordenamento positivo dos Estados.  

Tal concepção, no entanto, não o impede de reconhecer a grandiosidade da 

necessidade alimentar e a existência de uma obrigação estatal – de cunho ético – para com 

esta necessidade, de modo a permitir a liberdade dos seres humanos. 

Como o autor trata os temas da pobreza e da fome (além de outros temas como 

liberdade de trabalho, saúde, educação etc.) sob a ótica do desenvolvimento social, pugna pela 

necessidade de garantia das liberdades substanciais, associando tais liberdades, muitas vezes, 

em uma referência à pluralidade lingüística, à linguagem dos direitos.69 

Em seu trabalho específico sobre pobreza e fome, mais antigo, aproximou-se um 

pouco mais da linguagem jurídica, embora não tenha reconhecido um direito humano à 

alimentação adequada, quando traduziu a problemática da fome como a uma questão de 

titularidade, que é também um tema jurídico,  mas, novamente, dando ênfase às relações 

econômicas. 
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É necessário enfatizar ainda que, apesar de recusar a juridicidade às referidas 

necessidades, salvo quando incorporadas a um ordenamento jurídico estatal, mantém sempre 

o discurso do dever estatal em assegurá-las. Um dever, repita-se, de natureza ética.  

Na verdade, o autor chega a admitir a utilização de instrumentos jurídicos para 

assegurar as necessidades essenciais dos seres humanos. Trabalhando o conteúdo de várias 

correntes críticas à existência de direitos humanos, aduz que: 

ainda que possamos nos arranjar suficientemente bem com a linguagem da liberdade 
em vez de usar a linguagem dos direitos..., às vezes pode haver boas razões para 
sugerir – ou exigir – que outros ajudem a pessoa a alcançar a liberdade em questão. 
A linguagem dos direitos pode suplementar a da liberdade70. 

Se, por um lado, o reconhecimento de uma natureza exclusivamente ética do dever 

estatal correlato às necessidades humanas mais fundamentais elimina o instrumento jurídico 

como meio de obtê-las, por outro, não se pode negar que, ao se considerar ética a obrigação, 

esta subsistirá sempre, independentemente do que digam os ordenamentos jurídicos nacionais 

com relação aos direitos humanos e à incorporação dos tratados internacionais. 

Marc Cohen e Mary Brown, por exemplo, ressaltam como uma das dificuldades de 

efetivação do direito humano à alimentação adequada, a alegação de inúmeros Estados de que 

não subscreveram ou não ratificaram o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, por isso, não têm obrigação alguma71. Uma vez considerada ética a natureza da 

obrigação, persistiria a responsabilidade estatal, independentemente de qualquer documento. 

Jürgen Habermas reconhece os direitos humanos como direitos e os identifica com as 

normas morais apenas na pretensão de universalidade, a qual não lhes confere, pois entende 
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que para valerem como direitos subjetivos e, conseqüentemente, serem oponíveis a alguém, 

precisam estar inseridos em uma estrutura jurídica positiva.  

Não pretende com isso, ao menos aparentemente, negar a importância da 

Organização das Nações Unidas e do seu trabalho na confecção de documentos e tratados 

internacionais, pois lhe atribui grande relevância política como mecanismo de pressão nos 

diversos Estados, para evitar ou corrigir lesões aos direitos humanos.72 

Ingo Sarlet, após efetuar um registro da evolução histórica dos direitos fundamentais, 

reconhece a existência de direitos correspondentes a tais necessidades e aduz que, aos poucos, 

eles foram sendo incorporados nos direitos positivos dos Estados (o que não é afirmado como 

característica essencial desses direitos). Para o autor, os direitos humanos refletem, na 

verdade, reivindicações em torno do princípio da dignidade humana, em uma dimensão 

histórica e relativa.73 

Celso Mello não apenas considera direitos os direitos humanos – não obstante os 

reconheça também como valores universais –, como faz referência à sua antiguidade histórica, 

ressaltando apenas que começaram a se desenvolver a partir da Idade Moderna, ganhando 

força através do século XX, quando a ênfase à internacionalização dos direitos humanos e o 

reconhecimento dos Estados como principais violadores são constatados.74 

Flávia Piovesan, reconhecendo a polêmica que sempre existiu em torno da natureza 

dos direitos humanos, considera mais importante o questionamento dos instrumentos para sua 

proteção e não se dedica ao tema, mas sempre trata as necessidades especiais como “direitos”  
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humanos, não obstante pondere que alguns autores referem-se à sua origem a partir de um 

sistema moral75. Da mesma maneira Cançado Trindade.76 

Nesta pesquisa, é reconhecida como premissa a existência de  direitos humanos, o 

que implica a identificação, a partir deles, de inúmeras relações jurídicas entre os seres 

humanos e os mais diversos Estados, o que não nega ou exclui a existência de obrigações 

éticas correspondentes aos mesmos direitos.  

Reconhecendo-se a alimentação como indispensável à vida humana, bem como se 

percebendo que, muitas vezes, o próprio ser humano é responsável pela fome de seus 

semelhantes, surge o interesse social de identificação da alimentação como um direito do ser 

humano, oponível a todos que, de qualquer forma, prejudicam ou não colaboram com a 

satisfação de necessidade tão essencial. 

Estudar o reconhecimento do direito humano à alimentação adequada, bem como a 

sua exigibilidade, em um mundo que mais de 840 milhões de pessoas passam fome77 e mais 

de 1,1 bilhão sequer têm acesso à água limpa e saudável78, é imprescindível na definição dos 

caminhos possíveis para a garantia da dignidade humana de todos os seres humanos. 

Embora seja um direito humano reconhecido internacionalmente, como se verá, a 

alimentação não tem merecido da comunidade jurídica brasileira a atenção que lhe é devida, 

não obstante, com a divulgação da meta do atual governo federal de erradicar a fome do 

Brasil, o tema tenha ganhado maior destaque na agenda política nacional.  

Poucas ainda são as referências dos constitucionalistas pátrios à alimentação como 
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um direito humano. Alguns juristas a ela se referem como necessidade integrante do direito à 

vida79, outros tratam-na como parte de um direito ao “mínimo existencial” indispensável à 

vida80, limitando-a ao aspecto biológico de libertar o ser humano da fome. A grande maioria 

dos juristas nacionais, no entanto, silencia. 

O pioneirismo no enfoque jurídico da alimentação, no Brasil, cabe a Flávio Luiz 

Schieck Valente, médico e mestre em saúde pública e nutrição, que dá ao tema um enfoque 

multidisciplinar, reconhecendo que as discussões não se podem limitar à fome e à satisfação 

biológica da necessidade alimentar e nutricional, mas devem abranger as suas dimensões 

sociais, culturais e econômicas. 
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CAPÍTULO II 

O RECONHECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

2.1 Contexto sociojurídico em que surgem os direitos sociais 

Após a Revolução Gloriosa, em 168881, a declaração de independência dos Estados 

Unidos da América do Norte, associada à Declaração de Direitos do povo da Virgínia, em 

1776, e a Revolução Francesa, consagrada pela Declaração Francesa de 178982, criou-se no 

mundo uma política de tutela às liberdades individuais. 

O liberalismo econômico refletiu uma tendência teórico-jurídica de assegurar o 

respeito do Estado aos chamados direitos individuais, eliminando-se a concentração das 

funções do Estado nas mãos de uma só pessoa. 

Com a “separação dos Poderes” do Estado, na clássica tripartição proposta por 

Montesquieu, concentrou-se no Poder Legislativo a esperança de imposição de limites ao 

administrador, que passava a ser rigidamente controlado pelas leis. A força e a legitimidade 

das leis advinham da suposta representação dos interesses da população pelos membros do 

Poder Legislativo e não mais da autoridade hereditária do Rei. 

 As teorias acerca da necessidade de elaboração de Constituição escrita, supremacia 

constitucional e Poder Constituinte findaram por colaborar com o pensamento liberal-burguês, 

visto que a afirmação de que o povo manifestava suas idéias através dos seus representantes, 

na Assembléia Constituinte, e que seus interesses ficavam consolidados em um documento 
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superior, com maiores dificuldades de alteração, maquiava a realidade de que os interesses 

verdadeiramente protegidos e representados eram os econômicos predominantes à época, 

quais fossem: os liberais. 

Desenvolveram-se inúmeras teorias jurídicas sobressaltando o Direito enquanto 

forma, cujo objetivo era garantir o primado da supremacia da legalidade, a prevalência do 

direito estatal, especialmente o escrito, fruto do Poder Legislativo. Com isto, manteve-se o 

novo padrão social adquirido com a ascensão da burguesia ao Poder. 

Apesar da referência comum ao reconhecimento dos direitos civis e políticos a partir 

do século XVIII83, Asbjorn Eide faz menção ao fato de que, na verdade, o século XVIII foi 

um século em que se pretendeu assegurar direitos civis de liberdade, ao passo que os direitos 

políticos começaram a ser garantidos no século XIX.84   

É evidente que o reconhecimento de direitos humanos não é encontrado com 

exclusividade nos marcos históricos a que se referem sempre os autores, e tampouco ocorreu 

em datas estanques como, se do nada surgissem; a referência feita pelos historiadores remonta 

aos momentos em que os fatos culminaram ou, majoritariamente, ocorreram. 

A primeira metade do século XIX foi marcada por um crescimento econômico muito 

grande em razão da revolução tecnológica na agricultura, que permitia o barateamento dos 

custos da alimentação na Europa, mas que, em grande parte, também foi conseqüência de a 

produção nas colônias estar totalmente voltada às necessidades européias.85  

Este excedente agrícola de baixo custo comemorado no Velho Mundo era 

proporcionado em parte pela quase gratuidade (e muitas vezes gratuidade mesmo) da mão-de-
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obra que trabalhava nas plantações coloniais, a exemplo das plantações de cana-de-açúcar no 

Nordeste brasileiro.86 

Na segunda metade do século XIX e no início do século XX, o desenvolvimento 

industrial e a exploração da mão-de-obra barata fizeram com que o nível de vida dos 

camponeses e dos operários europeus tivesse uma considerável queda.87  

Tal perda, no entanto, parece ter despertado a população para a inexistência de 

garantias jurídicas e legais de sua liberdade. De que serviam as liberdades individuais civis e 

políticas alcançadas para os trabalhadores explorados, quando suas lutas por novos direitos 

eram cerceadas pela própria lei? 

Neste contexto, começaram a surgir doutrinas chamadas de “socialismo”, algumas 

mais agressivas ao liberalismo econômico e outras mais condescendentes, mas todas 

questionando a miséria humana e a falta de dignidade com que os trabalhadores vinham sendo 

tratados.  

Passou-se a indagar o que seria exatamente a “vontade geral” que a lei pretendia 

representar; as distorções entre as normas e a realidade social; a necessidade de 

conscientização da força da sociedade e de sua organização para o exercício do poder.88 

A formação dessas doutrinas sociais, contestando a omissão do Estado e a 

legitimidade deste, fomentou as lutas pelo sufrágio universal89, pela representação partidária 

dos trabalhadores e, notadamente, pelos direitos trabalhistas e colocaram em situação de risco 

tanto a liberdade econômica quanto o próprio capitalismo. Providências eram necessárias para 

que se mantivesse o poder nas mãos de quem o detinha. 

                                                           
86  GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, p. 71. 
87  FLANDRIN, Jean-Louis. “Os séculos XIX e XX”. In: FLANDRIN, Jean-Louis e MONTANARI, Massimo 

(orgs.). História da alimentação, pp. 700 a 707. São Paulo: Estação Liberdade, 1998, pp. 700 e 703. 
88  LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, pp. 10, 12, 14, 34, 

37 e 40. 
89  Mesmo que nem tão universal assim, já que excluía, por exemplo, as mulheres. 
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As teorias jurídicas mais moderadas, que admitiam a necessidade de se observar a 

realidade social, mas que entendiam merecer prevalecer o formalismo que caracterizava a 

ciência jurídica como ciência do dever-ser, começaram a surgir e agradar aos governantes.90 

Os direitos econômicos, sociais e culturais, como os civis e políticos, não apareceram 

de uma hora para a outra, como uma concessão milagrosa e espontânea.  

Os documentos produzidos pelo constitucionalismo clássico dos fins do século XVIII 

e início do século XIX, nada obstante imbuídos do espírito individualista, já faziam referência 

a alguns deles, embora sem os tratar como “direitos sociais” e com pequena (ou nenhuma) 

repercussão do ponto de vista teórico. Como exemplo: as Constituições francesas de 1793 e 

1848 e a brasileira de 1824.91  

O novo modelo de constitucionalismo, que exigia a regulação da vida econômica e 

social, em contraposição ao liberalismo, surgiu progressivamente, até tornar-se uma constante 

nos Estados, no século XX, mesmo influenciados pelo neoliberalismo globalizante. 

Alguns marcos são referidos como fontes dos primeiros direitos sociais, dentre eles: 

a Constituição do México de 1917, a qual trouxe um rol de direitos trabalhistas em seu Título 

VI (embora ainda de pequena repercussão no mundo europeu, dito “civilizado”); a declaração 

russa de 1918, a qual pretendia trazer o proletariado ao Poder; e o Tratado de Versalhes, de 

1919, no qual se constituiu a Organização Internacional do Trabalho e, conseqüentemente, 

consagraram-se os direitos do trabalhador.92 

 

                                                           
90 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 

Antônio Fabris Editor, 1991, p. 25. 
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O período entre as guerras mundiais foi extremamente rico para a internacionalização 

da defesa dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais. A criação da Liga das Nações, 

ao final da Primeira Guerra Mundial, apesar de enfocar o direito humanitário, fez referência 

aos direitos  econômicos. 

A Convenção da Liga das Nações, de 1920, já defendia justas condições de trabalho 

para mulheres, crianças e homens, prevendo sanções para as violações.93 

Destaca-se que o período entre-guerras teve um papel fundamental para o 

reconhecimento dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais em razão da grande 

crise de desemprego e pobreza que assolou o mundo e, especialmente, a Europa.  

O reconhecimento de que para assegurar uma democracia efetiva, com liberdade real, 

condições econômicas de vida digna eram indispensáveis foi conseqüência imediata. 

Os Estados Unidos tiveram um papel fundamental na inclusão dos direitos 

econômicos, sociais e culturais na futura Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

notadamente a partir do discurso do Presidente Franklin  Roosevelt para o Congresso 

americano: “The four freedoms”. 

Neste discurso, o Presidente americano reconhecia a necessidade de lutar por quatro 

liberdades consideradas essenciais, dentre as quais apontava a importância de se libertar das 

necessidades, através de mudanças econômicas que assegurassem uma vida saudável e 

pacífica em todo o mundo.94  

 

 

                                                           
93 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 

1997, p. 134. 
94 ROOSEVELT, Franklin. The four freedoms. Washington D.C. 1941. Disponível em: 

<http://history.acusd.edu/gen/ww2text/wwt0047. Acesso em: 09 de julho de 2004. 
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Reconhecendo a liberdade do querer95 – referente à satisfação das necessidades 

materiais96 –, Roosevelt confirmava que não há liberdade real sem o adimplemento das 

necessidades básicas dos seres humanos.97 

A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades cometidas contra 

milhões de seres humanos, houve uma evolução da teoria jurídica, abandonando-se a 

exclusividade do formalismo, para trabalhar com os valores constitucionais, com o elemento 

axiológico da norma jurídica98, com ideais de construção de um novo mundo.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, já reconhecia os direitos 

econômicos, sociais e culturais, com o mesmo status que os civis e políticos. Eram 

proclamadas a universalidade, a interdependência, a indivisibilidade e a complementaridade 

de todos os direitos humanos.99 

A abrangência do princípio da dignidade humana, envolvendo o direito de acesso ao 

trabalho, ao trabalho em condições humanas, à educação, à saúde e à alimentação adequada, 

dentre outros de dimensão eminentemente difusa, fez com que alguns autores pensassem, 

novamente, na justiça como elemento do Direito. E mais: resgatassem o seu aspecto social. 

2.2 O reconhecimento internacional da alimentação como direito humano 

Jean Ziegler100 faz referência à Convenção de Genebra de 1864 sobre direito 

                                                           
95 “Freedom from want” 
96 MELLO, Celso Albuquerque. “A proteção dos direitos humanos sociais nas Nações Unidas”. In: SARLET, 
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humanitário como o primeiro documento internacional a referir-se ao direito humano à 

alimentação – embora ainda não com a abrangência dos dias atuais –, pois nela se reconheceu 

a condição humana dos presos de guerra, garantindo-se, entre outros direitos, o fornecimento 

de água e comida. 

Em 1928 a Liga das Nações passou a discutir a alimentação como um dos problemas 

sociais a merecerem atenção por impedirem a liberdade real do ser humano. Em 1943 a 

Organização das Nações Unidas realiza a Conferência sobre Alimentação e Agricultura, em 

Hot Springs101. Neste mesmo cenário político  internacional foi criada a FAO – Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, em Quebec, em 1945. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro documento 

internacional a tratar do direito à alimentação de forma mais ampla (Artigo 25), como 

integrante do direito a um padrão de vida que pudesse assegurar saúde e bem-estar – o que 

traz à tona discussão acerca das circunstâncias aptas à plena realização do direito humano à 

alimentação adequada e que refletem um estado de segurança alimentar. 

Em 1949, voltando-se para o direito humanitário e vedando-se a utilização da fome 

como arma de guerra, notadamente em razão da situação em que se encontravam as vítimas 

do holocausto, um Protocolo Adicional à Convenção de Genebra foi assinado. 

O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi adotado em 1966102, 

previu (Artigo 11) os direitos humanos à alimentação adequada e a estar livre da fome como 

integrantes do direito a um “padrão de vida ou nível de vida” adequado.  

Embora se tenha feito a opção de formulação de dois Pactos distintos para assegurar 

os direitos humanos universais, indivisíveis e complementares, o Comentário Geral n.º 6 do 

                                                           
101 CASTRO, Josué de. O livro negro da fome. São Paulo: Brasiliense, 1966, pp. 54 e 55. 
 

102 O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais só foi ratificado pelo Estado brasileiro em 1992. 
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Comitê de Direitos Humanos da ONU, esclarecendo o conteúdo do direito à vida e as 

obrigações estatais correspondentes, informa a necessidade de formulação de ações que 

permitam a redução da mortalidade infantil e o aumento na expectativa de vida, 

principalmente com medidas que eliminem a subnutrição e epidemias.103 

Em 1969, os Estados americanos elaboraram a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica, e, muito embora tenha 

unificado a abordagem dos direitos humanos a um só documento, trata de todos os direitos 

econômicos, sociais e culturais em um único artigo (Artigo 26) como direito a um 

desenvolvimento progressivo. Um Protocolo Adicional ao Pacto, no entanto, em 1988, 

reconhece o direito à nutrição (Artigo 12). 

A Primeira Conferência Mundial de Alimentação, ocorrida em novembro de 1974, 

gerou a Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutrição, considerando 

inalienável o direito humano a não padecer destes males.  

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 

mulher, adotada pelas Nações Unidas em 1979, prevê o direito a uma nutrição adequada 

durante a gravidez e lactância, pois reconhece a importância de alimentação adequada neste 

período do ciclo da vida humana, e dá ênfase ao direito à alimentação enquanto direito em si e 

não mais como integrante de outro (Artigo 12, parágrafo 2º), o que reflete um diferencial no 

tratamento político internacional do tema. 

Em 1986, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento também fez referência à 

necessidade de realização do direito ao desenvolvimento, o qual consiste, entre outras coisas, 

no acesso irrestrito aos alimentos. 
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A Convenção sobre os direitos da criança tratou o direito à alimentação ainda como 

condição indispensável à realização do direito à saúde (Artigo 24, parágrafo 2º, “c” e “e”), ou 

como necessário a um nível de vida adequado (Artigo 27, parágrafo 3º), nos mesmos moldes 

contidos no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Não bastassem os inúmeros tratados internacionais e declarações que se referem ao 

direito humano à alimentação adequada, em 1996 houve a reunião internacional conhecida 

por “Cúpula Mundial de Alimentação”, da qual resultou a aprovação de uma Declaração 

Mundial de Segurança Alimentar, com um correspondente Plano de Ação, reafirmando o 

direito de todo cidadão ter acesso à alimentação saudável e nutritiva, bem como de estar livre 

da fome. 

Nesta Declaração, os Estados subscritores comprometeram-se a promover esforços 

para a erradicação da fome e a diminuição dos alarmantes números de desnutrição humana à 

metade, até o ano de 2015, e  reconheceram a sua obrigação de realizar a segurança alimentar 

das presentes e futuras gerações. 

O Plano de Ação referente à Cúpula Mundial de Alimentação de 1996 foi estruturado 

em torno dos sete compromissos da Declaração de Roma, quais sejam: 

1. assegurar a formação de um ambiente político, social e econômico que permita 

a erradicação da pobreza e a duração da paz, baseado na participação equânime das mulheres 

e homens para conduzir à segurança alimentar e nutricional sustentável para todos; 

2. implementar políticas para erradicar a pobreza e a desigualdade e aprimorar o 

acesso físico e econômico por todos, a todo tempo, a alimentos suficientes, nutricionalmente 

adequados e saudáveis e para a sua efetiva utilização; 

3. procurar estabelecer políticas e práticas participativas e sustentáveis de 

desenvolvimento alimentar, agrícola, pesqueiro, florestal e rural, em áreas de alto e baixo 
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potencial, pois são essenciais para o suprimento alimentar estável e adequado em níveis 

doméstico, nacional, regional e global; e combater as pestes, secas e desertificações 

considerando o caráter multifuncional da agricultura; 

4. lutar para assegurar que o comércio e as políticas comerciais de alimentação e 

agricultura sejam conduzidas visando à segurança alimentar para todos através de um sistema 

mundial de comércio justo; 

5. prevenir e preparar-se para desastres naturais ou emergências induzidas pelo 

ser humano e manter os requerimentos transitórios e emergenciais de alimentos em níveis que 

estimulem a recuperação, a reabilitação, o desenvolvimento e a capacidade de satisfazer 

necessidades futuras; 

6. promover a alocação e o uso de investimentos públicos e privados para 

capacitação de recursos humanos, alimentação sustentável, sistemas pesqueiros e florestais, e  

desenvolvimento rural em áreas de alto e baixo potencial; 

7. implementar, monitorar e seguir o plano de ação em todos os níveis em 

cooperação com a comunidade internacional. 

Em 2002, na “Cúpula Mundial de Alimentação: 5 Anos Depois”, foi firmada nova 

Declaração sobre o direito humano à alimentação adequada e de estar livre da fome, 

propugnando pela formação de um grupo de trabalho intergovernamental com o intuito de, até 

2004, elaborar um conjunto de “diretrizes voluntárias” que norteiem a atuação dos Estados 

membros da ONU a, progressivamente, alcançar a realização do direito à alimentação 

adequada, consoante previsto e acordado na Cúpula em 1996 e expresso em seu                   

Plano de Ação. 

Como se vê, a nível internacional, o direito à alimentação vem sendo reconhecido 

desde o séc. XIX, com destaque para o novo modelo dos organismos internacionais, a partir 
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da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mantendo-se constante, a partir de então, nos 

documentos, convenções e tratados internacionais sobre os mais diversos temas e nas 

discussões das assembléias da Organização das Nações Unidas e suas agências. 

2.3 A necessidade alimentar e a abrangência do direito humano à alimentação 

Dos inúmeros aspectos que envolvem a necessidade alimentar humana, percebe-se 

que o mais aflitivo é a fome. A configuração de um direito humano correspondente à 

necessidade alimentar, então, de logo há de contemplar o direito a estar livre da fome. Um 

direito intimamente relacionado ao direito à vida, vez que indispensável à existência do ser 

humano. 

Não obstante o acesso físico e econômico ao alimento seja indispensável à vida e à 

dignidade humana, um direito para atender, inteiramente, às necessidades relacionadas à 

alimentação do ser humano demanda mais que a liberdade contra fome. Assim, o direito 

humano à alimentação, além de prover acesso físico e econômico ao alimento, tem de garantir 

que o alimento seja adequado, como aduz o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, em seu artigo 11.  

O direito humano à alimentação adequada, então, abrange o acesso físico e 

econômico a um alimento nutritivo, seguro e saudável, em quantidade suficiente, 

culturalmente aceito, que seja obtido de forma sustentável, sem prejuízo da implementação de 

outros direitos para as presentes e futuras gerações104. Somente com esta amplitude, pode o 

direito corresponder à grandeza da necessidade alimentar humana.  
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Ao revés de considerar o direito humano a estar livre da fome como uma dimensão 

do direito humano à alimentação adequada, a partir do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, alguns textos divulgados por organismos internacionais 

sobre o tema os têm tratado como direitos diversos105. Neste trabalho, no entanto, o direito 

humano a estar livre da fome será considerado como elemento do direito humano à 

alimentação adequada. 

O aspecto nutricional do direito humano à alimentação visa a atender ao conceito 

mais preciso de fome106, assim, para que seja considerado efetivo o direito à alimentação em 

seu aspecto “estar livre da fome”, é imprescindível a satisfação alimentar, tanto qualitativa 

quanto quantitativamente, eliminando a ausência de quaisquer nutrientes importantes para a 

alimentação humana. 

Contudo, como nem sempre a carência de nutrientes decorre da impossibilidade de 

acesso físico ou econômico ao alimento e a dimensão “estar livre da fome” do direito humano 

à alimentação adequada só está configurada nas circunstâncias de inacessibilidade 

involuntária ao alimento, para livrar o ser humano da fome será necessário atender a outras 

dimensões do direito humano à alimentação adequada.  

Somente os seres humanos que, por motivos alheios à sua vontade, padecem de 

fome, são enquadrados internacionalmente como pessoas que precisam livrar-se dela, o que, 

analisando as necessidades humanas, fica aquém da realidade. 

Percebe-se, então, que a distinção entre um direito humano à alimentação adequada e 

o direito humano a estar livre da fome é feita mais em razão da necessidade concreta e urgente  
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106 Carência de qualquer nutriente necessário ao bom funcionamento do organismo. 
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de livrar o mundo da morte por inanição, em razão da miséria e da pobreza que atinge grande 

parte da população mundial, que por razões técnicas e científicas propriamente ditas.  

No afã de resolver problemas graves de deficiências calórico-protéicas relacionadas à 

pobreza ou situações emergenciais, por exemplo, algumas vezes são concebidas políticas 

públicas nacionais e internacionais que não respeitam todos os aspectos imprescindíveis 

abrangidos pelo direito humano à alimentação adequada, como a suficiência, a aceitabilidade 

cultural ou a produção sustentável. 

O acesso a alimentos em quantidade “suficiente” aproxima-se do que se pretende 

internacionalmente ao referirem-se os documentos internacionais ao direito humano a estar 

livre da fome.  

O montante de alimentos que cada ser humano precisa ingerir para livrar-se da fome 

quantitativa, no entanto, depende de inúmeros fatores individuais, culturais, geográficos, 

políticos, históricos – como se viu. 

Já para suprir a adequação, o direito humano à alimentação exige que o alimento 

seja: 

a) seguro: livre de substâncias nocivas ao ser humano; 

b) saudável: apto a gerar saúde ao ser humano, portanto nutritivo (suprindo carências 

– fomes – específicas); e 

c) culturalmente aceito. 

Importante destacar, neste momento, que em razão da relevância do aspecto 

nutricional da alimentação – e do desprezo com que tal característica vem sendo tratada pelas 

políticas  públicas  de  combate  à  fome –,  muitas   organizações   não   governamentais   têm  
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preferido referir-se a “direitos nutricionais” ao invés de utilizar a expressão “direito à 

alimentação adequada”.107 

Apesar de ser extremamente relevante o motivo que levou à escolha da expressão 

“direitos de nutrição” para substituir a “direito à alimentação adequada”,  neste trabalho a 

opção terminológica será “direito humano à alimentação adequada”, notadamente porque a 

abrangência da adequação da alimentação alcança outros aspectos que não apenas a nutrição. 

O alimento necessário ao ser humano, além de “adequado” no que diz respeito à 

quantidade e qualidade, deve ser “adequado” quanto à forma de acesso que deve ocorrer, 

preferencialmente, a partir de atividades produtivas e econômicas do próprio ser humano ou 

do grupo social a que pertence. 

O acesso físico e econômico ao alimento aproxima o direito humano à alimentação 

adequada de inúmeros outros direitos humanos, tais como os direitos à propriedade, ao acesso 

à terra, ao trabalho, entre outros, que permitirão ao ser humano assegurar a satisfação 

adequada de sua necessidade alimentar.  

É evidente, no entanto, que, nas ocasiões em que o ser humano deixa de ser titular de 

bens passíveis de troca, direta ou indiretamente, por alimentos adequados, ou em outras 

ocasiões nas quais as trocas passam a ser impossíveis por circunstâncias naturais ou sociais, o 

acesso ao alimento se dará, emergencialmente, através do provimento estatal. 

A produção do alimento também é aspecto fundamental para satisfação do direito 

humano à alimentação adequada. Para inserir-se no conceito de “adequada”, então, deve estar 

associada  ao  desenvolvimento  humano  sustentável,  em  relação  harmônica  com   o   meio  
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2004. 



 54 

ambiente, assegurando que a efetividade do direito hoje não atrapalhe a realização desse ou de 

outros direitos humanos das atuais ou futuras gerações. 

Com a garantia do acesso adequado ao alimento adequado, pretende-se que, 

permanentemente e a todos, seja assegurado o direito humano à alimentação. 

Na luta contra a fome, repita-se, nem sempre se atende a todos os elementos do 

direito humano à alimentação adequada, mas tão-somente à garantia, momentânea, de 

alimentos que diminuam a possibilidade de morte ou desnutrição imediatas. Muitas vezes, 

lamentavelmente, não se alcança sequer a segurança do alimento. 

Ocorre que, mesmo diante de suposta impossibilidade momentânea e circunstancial 

de realização plena do direito humano à alimentação adequada em face do emergencial 

interesse em aplacar a fome de um ser humano, quando se compreende que o direito de estar 

livre da fome integra o direito humano à alimentação adequada, as ações tendem a aproximar-

se, ao máximo possível, da realização deste. 

Assegurar o direito humano a estar livre da fome, compreendido pelo direito humano 

à alimentação adequada, implica abdicar a perspectiva voltada exclusivamente para a 

sobrevivência do ser humano para um mínimo que assegure a sua existência e passe a refletir 

e almejar a dignidade humana.  

Significa então que a dignidade do ser humano só estará verdadeiramente assegurada 

se, ao oferecer alimento aos famintos, por exemplo, forem garantidas a quantidade, a 

qualidade nutricional e a segurança do alimento, bem como o respeito aos seus hábitos 

culturais, facilitando a aquisição do alimento pelo próprio indivíduo. 

Logo, não obstante em geral seja feita a distinção dos dois direitos humanos108, é 

importante observar que a liberação da fome é uma dimensão do direito humano à 

                                                           
108 Claramente expressa no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
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alimentação adequada e, como tal, deve ser tratado de sorte a que se alcance não apenas a 

subsistência, mas a dignidade humana. 

A efetivação do direito humano a estar livre da fome, então, impõe políticas públicas 

voltadas à sua realização e que não se limitem ao fornecimento de “rações calóricas” mínimas 

indispensáveis à sobrevivência, mas, ao contrário, que vislumbrem a possibilidade de 

respeitar aquele que está sendo liberto da fome enquanto ser humano, propiciando-lhe, além 

da quantidade de alimentos suficiente, não apenas alimentos saudáveis, seguros e 

culturalmente adequados, enquanto não for apto a fazê-lo por si, mas, principalmente, 

facilitem a realização do direito pelo próprio indivíduo. Só assim a necessidade alimentar 

estará verdadeiramente atendida.  

Neste mesmo sentido, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

ONU só entende realizado o direito humano à alimentação adequada “quando todo homem, 

mulher ou criança, sozinho ou em conjunto, tem acesso físico e econômico, a todo o 

momento, à alimentação adequada ou aos meios de obtê-la”.109 

2.4 Segurança alimentar e nutricional 

A origem do termo “segurança alimentar” é do primeiro pós-guerra, como 

conseqüência da discussão sobre a questão de soberania nacional, defendendo-se a auto-

suficiência dos Estados quanto ao abastecimento alimentar, em face da vulnerabilidade com 

que se expõe um Estado dependente neste aspecto a quaisquer políticas restritivas de 

produção e comercialização de alimentos.  

A incorporação do direito humano à alimentação adequada na perspectiva de 

                                                           
109 ONU. Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comentário geral n.º 12: O direito humano à 

alimentação adequada. Genebra. 1999, p. 2. 
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segurança alimentar só surge com o final da II Guerra Mundial, após a Conferência sobre 

Alimentação e Agricultura de Hot Spring, em 1943.  

A partir daí até meados da década de 70, a noção de segurança alimentar estava 

diretamente ligada à produção de alimentos, notadamente diante da escassez por que passaram 

alguns países, dando considerável espaço às teorias neomalthusianas.  

No final da década de 70, com a recuperação da produção de alimentos no mundo, 

passou-se a incorporar o elemento “acesso ao alimento” ao conceito de segurança alimentar, 

considerando-o indispensável. 

Falar em direito humano à alimentação adequada pressupõe a compreensão do que 

hoje a doutrina especializada aduz ser “segurança alimentar e nutricional”, pois, para que um 

ser humano esteja em pleno gozo de seu direito a essa alimentação, é indispensável encontrar-

se em um estado de segurança alimentar e nutricional.  

Tal segurança abrange, em síntese, dois elementos: a adequação do suprimento 

alimentar e a estabilidade do suprimento e do acesso ao alimento. Ter um suprimento 

alimentar adequado que ofereça segurança ao ser humano exige que o abastecimento 

alimentar atenda às suas necessidades nutricionais (do ponto de vista de quantidade e 

qualidade) e seja seguro, saudável e culturalmente aceitável.110 

Já a estabilidade do suprimento alimentar implica um desenvolvimento sustentável, 

com respeito ao meio ambiente e, principalmente, em termos econômicos e sociais, que 

garantam o acesso permanente à alimentação de qualidade, sem prejuízo do exercício de 

outros direitos.  

 

                                                           
110 OSHAUG, Arne et al. “Human rights: a normative basis for food and nutrition relevant policies”. In: Food 

policy, 491 a 516. Grã-Bretanha: Elsevier Science Ltd. vol. 19, n° 6, 1994, p. 498. 
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Para permitir o pleno exercício do direito humano à alimentação adequada é 

indispensável, ainda, a participação tanto dos órgãos estatais quanto da comunidade na 

concepção e execução das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.111  

O conceito nacional de segurança alimentar e nutricional ainda está em construção e 

os fatores que interferem na sua formação ainda são, aos poucos, identificados e acrescidos.  

O desenvolvimento sustentável com reconhecimento da necessária interdependência 

das dimensões ambiental, econômica, social e institucional, consoante previsto na Declaração 

do Rio, de 1992, sem sombra de dúvidas, deve ser um elemento incorporado. O Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais, por exemplo, já o agregou ao título.112 

Flávio Valente relata que, no primeiro momento de construção do conceito de 

segurança alimentar no Brasil, este não abrangia sequer o aspecto nutricional, somente 

passando a incorporá-lo a partir da I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, em 

1986. Apenas em 1994 foi realizada a I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional113 e, dez anos mais tarde, em março de 2004, foi realizada, em Olinda, a II 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ainda discutindo a formação de 

um conceito de segurança alimentar e nutricional.                                                                                                                                       

As conferências internacionais que discutiram o direito humano à alimentação 

adequada e as Cúpulas Mundiais de Alimentação, com suas respectivas Declarações e Planos 

de Ações, identificaram algumas das áreas consideradas “chave” para a construção do estado 

de segurança alimentar e nutricional. 

                                                           
111 OSHAUG, Arne et al. “Human rights: a normative basis for food and nutrition relevant policies”. In: Food 

policy, pp. 491 a 516. Grã-Bretanha: Elsevier Science Ltd. vol. 19, n° 6, 1994, p. 500. 
112 Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Minas Gerais. 2ª Conferência 

Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional: realizando o direito humano à alimentação. Belo Horizonte, 2003. 

113 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Direito humano à alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: Cortez, 
2002, pp. 43, 44 e 160. 
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O plano de ação da Cúpula Mundial de Alimentação de 1996, visando à consecução 

da segurança alimentar e nutricional, afirma que ela só existe quando “todas as pessoas, a todo 

o tempo, tenham acesso físico e econômico à alimentação sã, nutritiva e suficiente a 

preencher suas necessidades diárias e preferenciais, para uma vida ativa e saudável”.114  

Extremamente adequado aos princípios constitucionais brasileiros foi o compromisso 

firmado pelo país, por ocasião da primeira Cúpula, de promover as políticas públicas 

necessárias para a construção da segurança alimentar e nutricional brasileira. Embora não 

tenha sido adotada a forma de tratado ou convenção internacional, o conceito pode ser acatado 

pelo ordenamento normativo nacional como costume jurídico.115 

Por outro lado, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, 

movimento social que luta pela realização do direito humano à alimentação adequada, 

formulando um conceito bem mais minucioso e igualmente compatível com o texto 

constitucional nacional, aduz que: 

segurança alimentar e nutricional consiste em garantir a todos condições de acesso a 
alimentos básicos seguros e de qualidade, em quantidade suficiente, de modo 
permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base 
em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna em 
um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana.116 

Resta reconhecer que, se para a construção do conceito do direito humano à 

alimentação adequada há de se identificar todos os aspectos sociais, políticos, econômicos, 

culturais, nutricionais, ecológicos etc. que o envolvem, para formar uma definição de 

segurança alimentar e nutricional sustentável será usado o conceito abrangente de direito 

                                                           
114 WORLD FOOD SUMMIT. Rome declaration on world food summit. Roma. 1996. Disponível em: 

<http://www.fao.org/worldfoodsummit/englisg.html>.  Acesso em: 9 jul. 2004. 
115 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos.                 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, v. 1, 1997, pp. 37 e 38. 
116 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Direito humano à alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: Cortez, 

2002, p. 48. 
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humano à alimentação adequada, afirmando apenas que será alcançado tal estado quando 

presente o pleno exercício do referido direito por todos e a todo tempo. 

2.5 O direito humano à alimentação nas Constituições brasileiras 

A primeira Constituição do Brasil foi outorgada por D. Pedro I, em 1824. Apesar de 

influenciada pelo espírito liberal francês, tratou de alguns direitos sociais, a exemplo dos 

parágrafos 24, 31, 32 e 33, do artigo 179, que dispunham sobre o respeito à saúde, a liberdade 

de emprego e o direito à educação gratuita. Nenhuma menção foi feita ao direito humano à 

alimentação adequada ou de estar livre da fome, contudo. 

Rompendo com a monarquia, a Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 1891, em sua Declaração de Direitos (Artigo 72) manteve a ideologia liberal e 

dispôs apenas sobre direitos civis e políticos. É verdade que tratou da educação leiga, das 

instituições de ensino, da liberdade de escolha de profissão, porém não os reconhecia como 

direitos sociais propriamente ditos. 

O seu artigo 78, todavia, previu que “a especificação das garantias e direitos 

expressos na Constituição não exclui outras garantias e direitos não enumerados, mas 

resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos princípios que consigna”, cedendo 

espaço para a legislação infraconstitucional e os futuros tratados internacionais reconhecerem 

outros direitos humanos. 

A Constituição de 1934, imbuída do espírito democrático peculiar à época, foi a 

primeira Constituição brasileira a tratar de direitos econômicos, sociais e culturais como 

categoria  específica  e  diferenciada  de  direitos,  apesar  de  dispô-los tanto na Declaração de  
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Direitos como na Ordem Econômica e em várias outras disposições espalhadas pelo texto 

constitucional. 

Na Declaração de Direitos, tratou dos concernentes à subsistência, assegurando o 

direito do cidadão de prover a sua subsistência e a de sua família, “mediante trabalho 

honesto”, em termos que, só mais tarde, apareceriam na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.  

Restringiu o direito à propriedade privada ao exercício conforme o interesse social 

ou coletivo. Determinou a organização da ordem econômica de forma que possibilitasse a 

todos uma existência digna, limitando, com isto, ao menos teoricamente, a liberdade 

econômica. Deu ênfase aos direitos sociais do homem trabalhador e ao direito à educação. 

Ao tratar do direito à educação como “direito de todos” e atribuir o dever correlato à 

família e aos Poderes Públicos, a fim de que se desenvolvesse a “consciência de solidariedade 

humana” (Artigo 149), previu como obrigação da União, dos Estados e do Distrito Federal, a 

constituição de um fundo para financiamento da educação, aplicando-se parte dos recursos em 

assistência alimentar (art. 157, § 2º).  

Foi a primeira vez que o direito humano à alimentação adequada teve um de seus 

aspectos referido em uma Constituição brasileira, através da  indicação de necessidade de 

políticas públicas, apesar de vinculado a um outro direito. 

Muito embora tenha tratado de assistência social como competência da União, a 

Constituição Federal de 1937 representou um retrocesso no reconhecimento dos direitos 

humanos no Brasil, pois, dentre outros: retirou do rol dos crimes de responsabilidade do 

Presidente da República o desrespeito aos direitos civis e políticos, como era praxe constar; 

não ratificou o direito à subsistência; e ampliou, novamente, o direito à propriedade, 

remetendo ao legislador ordinário a faculdade de limitação.  
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Se direitos civis e políticos, proclamados, divulgados e aceitos mundialmente desde o 

século XVIII foram extremamente cerceados, o que se poderia esperar com relação aos 

direitos econômicos, sociais e culturais?  

O direito à educação foi mantido no texto constitucional, entretanto não mais como 

dever do Estado. O Estado apenas “não lhe será (ia) estranho”, recaindo a responsabilidade do 

adimplemento aos pais e, somente em situação de impossibilidade destes, subsidiariamente, 

ao Estado.  

O único reflexo do direito humano à alimentação adequada estava na 

responsabilidade pelas políticas públicas que deveriam assegurar condições “físicas e morais 

de vida sã” para a infância e juventude, podendo os pais pedir o “auxílio e proteção do Estado 

para a subsistência e educação de sua prole” (Artigo 127).  

Não obstante a idéia de subsistência tenha permanecido como “um bem que é dever 

do Estado proteger” (Artigo 136, caput) e se tenha, ainda, mantido a definição do salário 

mínimo como capaz de assegurar ao trabalhador as suas “necessidades normais” (Artigo 136, 

“h”), a exclusão da necessidade de programas de assistência alimentar do texto constitucional 

indicou um retrocesso no reconhecimento do direito à alimentação adequada pelo Estado 

brasileiro. 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946,  adotando o regime 

democrático de governo, considerou crime de responsabilidade do Presidente da República 

não apenas o atentado contra o exercício dos direitos políticos e individuais, como era comum 

até então, mas também o ato atentatório aos direitos sociais. Voltou o país a rumar em defesa 

da dignidade de seus cidadãos. 

Apesar de não resgatar os direitos de subsistência referidos na Constituição de 1934, 

ao tratar do direito ao trabalho, indicou que tal direito deveria possibilitar a “existência digna” 
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(Artigo 145, parágrafo único) de seu titular, o que demonstrou a preocupação, implícita, com 

os direitos econômicos, sociais e culturais, dentre os quais não se pode excluir o direito 

humano à alimentação adequada e de estar livre da fome. 

A justiça social passou a ser princípio norteador da Ordem Econômica e Social. O 

interesse e o bem-estar sociais foram limitadores da propriedade (Artigos 141, §16, c/c 147). 

Manteve a Constituição a exigência de um salário mínimo, a proteção ao homem do campo e 

o amparo à infância e adolescência. 

 Voltou a dar a conotação de dever do Estado de realizar, em conjunto com a 

sociedade, o direito à educação e a falar em defesa e proteção da saúde, mas não tratou, 

expressamente, da necessidade de implementação do direito humano à alimentação adequada, 

através de políticas públicas.  

Por outro lado, repetiu a norma de que o rol de direitos expressos na Constituição 

não exclui outros decorrentes dos seus princípios. 

Verifica-se que as Constituições brasileiras de 1934 e 1946 reconheciam o direito 

humano à alimentação adequada nos moldes que, posteriormente, iriam fazê-lo a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais: como integrante do direito a um modo de vida saudável capaz de assegurar uma 

existência digna. 

A Constituição de 1967, fruto do regime militar adotado desde 1964, abandonou a 

democracia, mas continuou a falar em planos nacionais de educação e de saúde, a incluir a 

violação ao exercício dos direitos sociais como crime de responsabilidade do Presidente da 

República e a deferir os direitos civis e políticos na Declaração de Direitos, que manteve os 

termos da Constituição democrática de 1946, com pequenas restrições aparentemente 

irrisórias. 
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A Ordem Econômica e Social utilizou a justiça social como princípio norteador, e a 

dignidade humana, a função social da propriedade e o salário mínimo nela tiveram assento. O 

que, em tese, também permitiria a extração hermenêutica do direito humano à alimentação 

adequada e de estar livre da fome. 

Como já existiam documentos e tratados internacionais subscritos pelo Brasil que 

faziam referência expressa a um direito humano à alimentação adequada e a estar livre da 

fome, era de se esperar que a Constituição o tivesse agregado ao rol dos direitos humanos.  No 

entanto, manteve-se apenas a cláusula de não-exclusividade do rol dos direitos 

fundamentais.117 

Aliando-se à omissão constitucional o longo período entre a subscrição e ratificação 

dos tratados internacionais de direitos humanos, evidencia-se que, durante o período de 

vigência da Constituição de 1967 e suas inúmeras emendas, não havia um compromisso 

político-jurídico nacional com os direitos humanos. 

A vigente Constituição, fruto de um processo de abertura política para a democracia, 

estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa 

humana, o que assegura a qualquer pessoa que se encontre em solo brasileiro o respeito à sua 

condição de ser humano e a obrigação de respeito, proteção, promoção e realização de todos 

os direitos essenciais à sua humanidade por todos, inclusive e principalmente pelo Estado.  

Como objetivos fundamentais, considerados nesta dissertação como diretamente 

ligados ao direito humano à alimentação adequada, prescreve o seu artigo 3º a erradicação da 

pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais.  

 

                                                           
117 Nesta pesquisa serão considerados direitos fundamentais os direitos humanos, de quaisquer dimensões, 

positivados no ordenamento jurídico nacional através da Constituição Federal ou tratado internacional de 
direitos humanos. 
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É certo que a Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais, ora situada no início 

da Carta Constitucional, não fala nos direitos de subsistência, mas continua reconhecendo o 

direito à vida (Artigo 5º, caput), as limitações à propriedade (Artigo 5º, XXIII), o direito à 

educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à segurança, à previdência social, à proteção à 

maternidade e à infância e à assistência aos desamparados (Artigo 6º). 

Ao esclarecer em que consiste o salário mínimo apto a satisfazer as “necessidades 

normais” do trabalhador, tantas vezes prescrito em normas constitucionais anteriores, 

estabeleceu que deveria atender “às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social...” (Artigo 7º, IV). 

Embora seja bastante exaustiva na Declaração de Direitos, os direitos e garantias nela 

reconhecidos não excluem os “decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (Artigo 5º,             

§ 2º), o que pode ser interpretado como recepcionando, como normas de valor constitucional, 

todos os direitos humanos reconhecidos pelo Brasil em tratados internacionais por ele 

ratificados. 

Ao fixar a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, refere-se ao fomento à produção agrícola, à organização do abastecimento 

alimentar e ao combate às causas da pobreza (Artigo 23, VIII e X).  

A Ordem Econômica e Financeira estabelece que é sua finalidade “assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social” (Artigo 170). Para isto, manteve a 

desapropriação por interesse social, esclarecendo que seu intuito é a promoção de reforma 

agrária e detalhando quando um imóvel está cumprindo a sua função social (Artigos 184              

e 186). 
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A Ordem Social, agora com título próprio, também estabelece como seu “objetivo o 

bem-estar e a justiça sociais” (Artigo 193), assegurando, dentre outros: 

a) o direito à saúde, que deve ser garantido, entre outras, por políticas públicas de 

redução do risco de doença, o que, evidentemente, inclui programas de combate à desnutrição 

e outras doenças relacionadas à adequação da alimentação (Artigos 196 e 200, VI); 

b) o direito à assistência social, que será realizado pelo Estado, 

independentemente de qualquer contraprestação do cidadão, desde que este dela necessite 

(Artigo 203); 

c) o direito à educação, que será implementado pelo Estado mediante a garantia 

de atendimento por programas suplementares de alimentação (Artigo 208, VII); 

d) o direito à assistência à família (Artigo 226, §8º); e 

e) o direito à alimentação, com prioridade, da criança e do adolescente           

(Artigo 227). 

  Observa-se que a Constituição Federal de 1988 reconhece o direito humano à 

alimentação adequada como direito de todos. Não apenas porque decorrente das regras e 

princípios nela previstos, mas pela absoluta prioridade com que assegura tal direito à criança e 

ao adolescente, em detrimento, apenas temporal, do direito humano à alimentação adequada 

dos adultos e idosos. 

Seria possível afirmar que ao assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à alimentação, está a Constituição reconhecendo apenas a eles tal direito? 

Não faz sentido. 

O artigo 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, ao criar 

um  Fundo  de Combate e Erradicação da Pobreza, prevê que tal fundo, com prazo de extinção  
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previsto para 2010, tem por objetivo assegurar a todos uma vida digna e, para tanto, os seus 

recursos devem ser aplicados, dentre outros, em ações suplementares de nutrição. 

É certo que a Constituição Federal de 1988 não trata o direito humano à alimentação 

adequada expressamente no seu artigo 6°, como faz com os demais direitos sociais. As razões 

da omissão, no entanto, podem ser as mais diversas.  

Talvez por ser o direito social com ligação mais estreita ao direito à vida, tenha o 

legislador constituinte considerado dispensável especificá-lo na Declaração de Direitos, ou 

mesmo porque no princípio da dignidade humana estariam contemplados todos os direitos que 

asseguram a vida com qualidade...  

A hermenêutica dos princípios e das regras constitucionais também permite que se 

compreenda, nos termos estabelecidos pelo art. 5°, § 2°, que o direito à alimentação é um 

direito constitucional de todos os seres humanos e não apenas de crianças e adolescentes, pois 

é indispensável à realização dos objetivos da República Federativa do Brasil. 

O próprio texto constitucional brasileiro de 1988 é suficiente para apontar o Estado 

brasileiro entre os Estados que contêm o direito humano à alimentação adequada em sua 

Constituição, como reconhece a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação.118  

Por outro lado, não se pode negar que a inserção desse direito nas declarações, 

tratados e convenções de direitos humanos subsidia o reconhecimento no ordenamento 

jurídico nacional. 

 

 

                                                           
118 FAO. The right to food in theory and practice. Roma, 1998, pp. 42 e 43. Disponível em: 

<http://www.fao.org/legal/rtf/bkl.htm>.Acesso em: 9 jul. 2004. 
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Não se pode esquecer que o reconhecimento prévio dos direitos humanos 

reconhecidos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil pelo artigo 5°, § 2° da Carta 

Constitucional brasileira, concede constitucionalidade ao direito humano à alimentação 

adequada e de estar livre da fome. 

O longo período de tempo geralmente decorrido entre a promulgação dos tratados 

internacionais e a ratificação pelo Brasil não impede a utilização dos textos internacionais 

como referência de reconhecimento dos direitos nele contidos, vez que podem ser 

considerados recepcionados pelo Estado brasileiro, neste ínterim, como princípios gerais do 

direito ou direito internacional consuetudinário.119  

Afinal, vários povos, representados por seus governos, subscreveram os textos legais 

internacionais, embora ainda carecessem de ratificação nos moldes dos ordenamentos 

jurídicos nacionais para adquirirem vigência interna. 

Os costumes internacionais que reconheceram tais direitos humanos sempre 

estiveram presentes nas Constituições brasileiras do século XX, que ora falaram em justiça 

social, ora em necessidade de respeito aos direitos da subsistência, ora em dignidade humana. 

Mesmo quando não correspondia, de fato, à realidade política nacional.  

Como, no entanto, tem-se negado o caráter constitucional e fundamental de alguns 

direitos humanos reconhecidos nos tratados e convenções internacionais ratificados pelo 

Brasil, abre-se um novo espaço para o descumprimento das normas constitucionais, o que 

torna bastante relevante a discussão quanto à recepção dos tratados internacionais de direitos 

humanos, nos termos da cláusula de abertura constante das declarações de direitos das nossas 

Constituições e repetida pelo artigo 5, § 2º da Constituição de 1988. 

                                                           
119 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos.               

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, v. 1, 1997, p. 38. 
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Malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha decidido em algumas situações, como 

na apreciação da proibição da prisão civil pelo Pacto de São José da Costa Rica120, ou na 

discussão da garantia contra despedida arbitrária assegurada pela Convenção n.° 158 da 

OIT121, de forma a não conferir aos direitos humanos constantes nesses tratados 

internacionais, por não estarem referidos identicamente no texto constitucional, o status de 

direito constitucional, em suposta defesa da soberania do texto da Constituição, o Superior 

Tribunal de Justiça122 e vários estudiosos dos direitos humanos os consideram como tais como 

Antônio Augusto Cançado Trindade, Flávia Piovesan, Ingo Sarlet, entre outros. 

Em respeito ao princípio democrático que se inseriu na Constituição Federal de 1988 

e à necessidade de adequação do Direito à evolução social, que justifica sempre a alteração, 

não apenas no conteúdo dos direitos já reconhecidos aos seres humanos, mas no seu próprio 

rol, não há como negar a grandiosidade do constituinte ao perceber a dinâmica da humanidade 

e, antecipadamente, assegurar aos seres humanos sob sua égide a plena dignidade.  

Por outro lado, esta discussão prescinde de aprofundamento neste estudo porque o 

direito humano à alimentação adequada encontra-se presente não apenas nos tratados 

internacionais, mas, como se demonstrou, implícito nos princípios constitucionais e em vários 

artigos da Constituição Federal, inclusive expressamente no artigo 208, VII e no caput do 

artigo 227, bem como no artigo 79 do ADCT, sendo, portanto, descabido negar-lhe a 

condição de direito fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. 

É importante registrar, porém, que o direito humano à alimentação adequada é 

tratado pelo ordenamento constitucional brasileiro como “direito à alimentação”.  

 

                                                           
120  BRASIL. STF. HC-73044/SP, DJ 20.9.96, p. 34.534. 
121  BRASIL. STF. ADI 1480 MC/DF, DJ 18-5-2001, p. 429. 
122  BRASIL. STJ. HC 3545/DF; DJ: 18.12.1995; p. 44620. 
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O direito a estar livre da fome, por sua vez, não é tratado como um direito em si pela 

Constituição Federal, não obstante se tente historicamente assegurá-lo no Brasil através de 

várias políticas públicas que dispõem sobre amenizações às situações de pobreza extrema e 

deficiências nutricionais, a exemplo dos programas de redistribuição de renda, reconhecendo-

se a sua importância e exigibilidade.  

Assim, nesta pesquisa, parte-se do pressuposto de que tanto o direito humano à 

alimentação adequada quanto o direito humano a estar livre da fome – como direitos 

expressos como distintos pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais – são reconhecidos pelo ordenamento constitucional brasileiro sob a expressão 

“direito à alimentação”. 

A construção hermenêutica, a partir da compreensão do direito fundamental à 

alimentação como direito humano à alimentação adequada, integrando as regras e princípios 

constitucionais, deve deixar claro que a alimentação e o abastecimento alimentar referidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nas diversas leis e regras 

nacionais, não tratam do fornecimento de qualquer alimento, mas de alimentos adequados. 

2.6 A legislação nacional 

O direito humano à alimentação adequada está previsto em inúmeras leis vigentes no 

Estado brasileiro, não obstante ainda não exista uma consolidação de leis sobre o tema ou 

uma lei específica de segurança alimentar e nutricional, como pleiteia a sociedade civil 

brasileira.123 

 

                                                           
123 Orientação aprovada pela II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Olinda/PE, maio 

de 2004. 
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Considerando a posição predominante do Supremo Tribunal Federal com relação à 

incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, todos os tratados que o Brasil 

ratificou e nos quais consta o direito humano à alimentação adequada são considerados leis 

federais vigentes. 

Assim, pode-se dizer que o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a mulher e a Convenção sobre os direitos da criança, são 

algumas das normas internacionais que, ratificadas pelo Estado brasileiro, foram 

internalizadas e são hoje vigentes como quaisquer outras normas legais infraconstitucionais. 

Todas contendo o direito humano à alimentação. 

Várias são as normas infraconstitucionais brasileiras que regulamentam, de alguma 

forma, o direito humano à alimentação adequada. Por exemplo: 

I. Suprimento alimentar adequado 

a) água: Lei n.° 9.433/97 (recursos hídricos); Lei n° 9.966/00 (prevenção, controle e 

fiscalização da poluição por óleo); Lei n.° 9.984/00 (Agência Nacional de Águas); Lei n° 

10.406/02 (Código Civil); 

b) aleitamento materno: Consolidação das Leis do Trabalho (art.389 – local 

apropriado para amamentação, art. 396 – intervalos para amamentação); Lei n° 8.069/90 – 

E.C.A. (art. 9° – condições adequadas ao aleitamento);  Lei n.° 10.710/03 (salário-

maternidade); 

c) alimentação saudável e livre de fatores de contaminação: Lei n.° 8.080/90 (Lei 

Orgânica da Saúde - atuações específicas de vigilância alimentar e nutricional e controle de 

qualidade de alimentos, da produção ao consumo); Lei n° 9.782/99 (Sistema Nacional de 
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Vigilância Sanitária); Lei n° 9.832/99 (proibição de uso de embalagens soldadas com liga de 

chumbo e estanho para acondicionar alimentos); Lei n° 10.273/01 (uso de bromato de 

potássio); Lei n° 8.974/95 (uso das técnicas de engenharia genética e organismos 

geneticamente modificados); Lei n° 10.688/03 (comercialização da produção de soja da safra 

de 2003); MP n° 131/03 (plantio e comercialização da produção de soja da safra de 2003); Lei 

n.° 10.831/03 (definição da agricultura orgânica); 

d) informação: Lei n.° 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde – orientação alimentar); Lei 

n° 10.674/03 (informar a presença de glúten nos alimentos); Decreto n° 4.680/03 

(regulamenta o direito à informação assegurado pela Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor – quanto aos alimentos e ingredientes alimentares que contenham ou sejam 

produzidos a partir de organismos geneticamente modificados). 

II. Estabilidade do abastecimento e do acesso à alimentação 

a) acesso à alimentação: Lei n° 8.069/90 – E.C.A. (art. 8°, § 3° – apoio alimentar à 

gestante e nutriz); Lei n.° 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde – obrigação estatal, nas políticas 

de defesa da saúde, de assegurar uma alimentação adequada); MP n° 2.178/01 (Programa 

Nacional de Alimentação Escolar); Lei n° 10.219/01, Decreto n.° 3.823/01 e Decreto n° 

4.313/02 (Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação – “Bolsa Escola”);  MP 

n° 2.206/01, Decreto n° 3.934/01 e Decreto n° 4.102/02 (Programa Nacional de Renda 

Mínima vinculado à saúde – “Bolsa Alimentação” e “Auxílio-Gás”); Lei n° 10.689/03 

(Programa Nacional de Acesso à Alimentação – Cartão Alimentação, primeiro programa 

integrante do Fome Zero);  

b) combate à pobreza: Decreto n° 4.564/03 (gestão do Fundo de Combate à Pobreza); 

Lei n.° 10.835/04 (Renda básica de cidadania); 
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c) acesso à terra: LC n° 93/98 e D n.° 3.475/00 (Fundo de Terras e Reforma Agrária); 

MP n° 2.220/01 (Concessão de uso especial de solo urbano); 

d) sementes: Lei n° 10.711/03 (Sistema Nacional de Sementes e Mudas); 

e) situações de emergência: Lei n° 9.896/99 (Programa Emergencial de Combate aos 

Efeitos da Seca); Lei n° 10.193/01 (Programa Especial de Financiamento para combate aos 

efeitos de estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste); Lei n° 10.458/02 (Programa Bolsa-Renda para agricultores familiares atingidos 

pelos efeitos da estiagem...); Lei n° 10.638/03 (Programa Permanente de Combate à Seca). 

Observe-se que estes são apenas alguns dos textos jurídicos infraconstitucionais que 

cuidam da segurança alimentar e nutricional brasileira e estabelecem políticas públicas de 

realização do direito humano à alimentação. 

2.7 Titularidade e níveis obrigacionais do direito humano à alimentação adequada 

Sendo um direito humano, o direito à alimentação adequada concerne a todos os 

indivíduos da espécie humana, sem distinção, nos termos assegurados pelos inúmeros tratados 

internacionais.  

Sob o ponto de vista do direito positivo nacional, a partir da redação do artigo 5° da 

Constituição Federal de 1988, surgiu uma discussão com relação à titularidade ativa dos 

direitos fundamentais da pessoa humana nela previsto. São sujeitos ativos dos direitos 

fundamentais os brasileiros, brasileiros e estrangeiros residentes no país, ou quaisquer seres 

humanos que se encontrem em território brasileiro? 

Pacificada a polêmica inicial, percebeu-se que, embora a Constituição se dirija a 

“brasileiros  e  estrangeiros residentes no país”, não nega os direitos fundamentais a quaisquer  
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pessoas que estejam em território brasileiro transitoriamente, mesmo que sem ânimo de 

residência.  

É evidente que tais pessoas não perdem a sua humanidade por não serem nacionais 

ou residentes no Estado brasileiro e, por conseguinte, não podem ter seus direitos humanos e 

sua dignidade violados.124  

Logo, todos os direitos fundamentais constitucionais são assegurados, no Brasil, a 

todas as pessoas que estejam sob o ordenamento jurídico pátrio. Assim, enquanto um 

estrangeiro não residente no país, por exemplo, ainda estiver em território brasileiro, terá 

assegurado o seu direito à vida, à integridade física, à liberdade, à saúde etc., inclusive à 

alimentação adequada.   

Neste mesmo sentido, a Suprema Corte norte-americana, por exemplo, no caso 

Graham versus Richardson125, julgado em 1971, entendeu inconstitucional a negação de 

benefícios sociais a cidadãos estrangeiros que se encontram em território norte-americano, ou 

a fixação de prazos de estada para a concessão de tais benefícios, em razão do princípio 

constitucional da igualdade de proteção. 

Quanto à titularidade das obrigações correspondentes ao direito humano à 

alimentação adequada, é indispensável notar que, a partir do momento da subscrição dos 

tratados internacionais, notadamente do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, os Estados membros da ONU passaram a ser, legalmente, os principais obrigados. 

O Estado brasileiro, então, assumiu o dever de organizar o poder público – o que 

inclui todas as esferas de Poder e demais instituições estatais – para assegurar “a todas as 

                                                           
124 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 195            

e 196. 
125 EEUU. Suprema Corte. Grahan v. Richardson. Disponível em: 

<http://laws.findlaw.com/us/403/365.html.>. Acesso em: 9 jul. 2004. 
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pessoas sob sua jurisdição o livre e pleno exercício de tais direitos”126, adotando “medidas, 

tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente 

nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a 

assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos 

direitos...”.127 

O Comentário Geral n.° 3 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

ONU, ao analisar o artigo 2° do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais assevera que as obrigações dele decorrentes são obrigações de conduta e de 

resultado, demonstrando que a progressividade estabelecida pelo Pacto e a limitação recursal 

por ele reconhecida não implicam a inexistência de obrigações de efeitos imediatos de “adotar 

medidas” que visem à realização dos direitos. Especifica ainda, em seu item 9, que: 

o conceito de realização progressiva constitui o reconhecimento do fato de que a 
plena realização de todos os direitos econômicos, sociais e culturais, geralmente, não 
serão alcançáveis em um curto período de tempo [...] No entanto, o fato da 
realização através do tempo, ou em outras palavras progressivamente, estar na 
Convenção não deve ser mal interpretado como desprovendo a obrigação de um 
conteúdo significativo.128 

Tratando das responsabilidades estatais no que concerne diretamente ao direito 

humano à alimentação adequada, o Comentário Geral n.° 12 do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais identifica vários níveis obrigacionais indispensáveis para 

assegurá-lo. São eles: respeitar, proteger, facilitar e prover. 

 

 

                                                           
126 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos.          

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, v. 2, 1999, p. 130. 
127 Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Artigo 2°. 
128 ONU. Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comentário geral n.º 3: A natureza das 

obrigações dos Estados parte. Genebra. 1990. 
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Respeitar o direito humano à alimentação adequada implicaria, segundo o Comitê, 

deixar de adotar medidas políticas ou jurídicas que possam, de qualquer forma, prejudicar o 

exercício do direito.  

Protegê-lo impõe ao Estado que impeça terceiros de violar, sob qualquer 

circunstância, o direito humano à alimentação adequada, para isso adotando as medidas 

positivas ou negativas necessárias. 

Facilitar e prover são considerados, no Comentário Geral n.° 12 do Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, esferas da mesma obrigação de realização. 

Contudo, diante da distinção nas políticas públicas de facilitação do direito humano à 

alimentação adequada e de provimento, serão consideradas nesta dissertação como obrigações 

distintas. 

A obrigação de facilitar o exercício do direito humano à alimentação adequada liga-

se, diretamente, à elaboração e execução de políticas públicas que ofereçam condições que 

permitam ao ser humano, por si, assegurar a si e aos demais membros de seu núcleo familiar a 

plena realização de tal direito. Políticas públicas de acesso à terra e à água com qualidade, de 

geração de emprego e renda etc são exemplos de facilitações. 

Por outro lado, o provimento do direito humano à alimentação adequada está 

diretamente ligado ao direito humano de estar livre da fome. Não estando o ser humano em 

condições de assegurar a si e à sua família, por qualquer razão, uma alimentação adequada, 

encontrando-se, por isso, em situação de risco nutricional ou desnutrição, o Estado tem 

obrigação de fornecer alimentação ou renda, garantindo-lhe dignidade. 

No ordenamento jurídico nacional, além do próprio Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, merece destaque a Lei n.° 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde 

–, pois que ressalta o predominante papel da alimentação adequada para a saúde do ser 
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humano e a correspondente obrigação estatal, nas políticas de defesa da saúde, de assegurar 

uma alimentação adequada, com atuações específicas de vigilância alimentar e nutricional 

(antes mesmo da recomendação da Cúpula Mundial de Alimentação de 1996 neste sentido), 

orientação alimentar e controle de qualidade de alimentos, da produção ao consumo (Artigos 

3°, caput e 6°, IV e VIII, § 1°, I). 

É perfeitamente possível afirmar, sob o ponto de vista legislativo, que o Estado 

brasileiro está jungido, internacional e nacionalmente, ao adimplemento do direito humano à 

alimentação adequada em todos os seus aspectos. O cumprimento efetivo destas tarefas e a 

possibilidade, uma vez que o Estado brasileiro deixe de cumprir tais deveres, de obrigá-lo a 

fazê-lo, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, é outro grave problema. 

Em um segundo momento, a titularidade passiva do direito humano à alimentação é 

repassada às pessoas sujeitas à jurisdição estatal, que exercerão seu dever de respeitá-lo 

individual e coletivamente, omitindo-se da prática de atos que o violem ou o ponham em 

risco.129  

 

                                                           
129 EIDE, Asbjorn, “Human rights requirements to social and economic development”. In: Food policy, pp. 23 a 

39. Grã-Bretanha: Elsevier Science, volume 21, n.° 1, 1996, p. 31. 
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CAPÍTULO III 

ÓBICES À EFETIVIDADE DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA 

3.1 Programaticidade de normas constitucionais 

Com a constitucionalização dos direitos econômicos, sociais e culturais, dentre os 

quais inclui-se o direito humano à alimentação, formou-se uma discussão sobre a natureza 

jurídica das normas que os previam, notadamente em torno dos efeitos que as mesmas teriam 

de gerar face às obrigações estatais correlatas. 

Falava-se em uma suposta diferença entre as “categorias” de direitos humanos, 

considerando-se a previsão dos direitos civis e políticos outrora reconhecidos absolutos e 

imediatos e os econômicos, sociais e culturais programáticos, graduais e, muitas vezes, nem 

sequer direitos.130 

Paulo Bonavides afirma, numa espécie de alento àqueles que lutam para assegurar a 

efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, que com as primeiras Declarações de 

Direitos (liberais, individuais e burguesas) também se indagou acerca da juridicidade de 

algumas normas, mesmo que sutil e perfunctoriamente131. A auto-aplicabilidade dos tratados 

internacionais de direitos humanos, de forma geral, chegou a ser questionada.132 

 

                                                           
130 EIDE, Asbjorn, “Human rights requirements to social and economic development”. In: Food policy, pp. 23 a 

39. Grã-Bretanha: Elsevier Science, volume 21, n.° 1, 1996, p. 29. 
131 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p.517. 
132 MELLO, Celso Albuquerque. “A proteção dos direitos humanos sociais nas Nações Unidas”. In: SARLET, 

Ingo Wolfgang (org.) Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado, pp. 215 a 261, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 219. 
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Diferem os dois momentos de questionamento da juridicidade das normas 

constitucionais, no entanto, sob dois aspectos fundamentais: primeiramente, as declarações 

liberais atendiam à necessidade da classe econômica que detinha o exercício do Poder, ao 

passo que as disposições que declararam os direitos econômicos, sociais e culturais a 

afrontavam diretamente, por exigirem respeito e destinação de recursos a seres humanos que 

não estão em condições de, por si mesmos, alcançar uma existência digna.  

Como conseqüência do primeiro aspecto, as primeiras teorias – questionando a 

juridicidade dos direitos de liberdade – foram esvaziadas, minoritárias e não chegaram refletir 

qualquer distinção de níveis de eficácia das normas, ao contrário do que ocorreu com as 

normas que prevêem direitos econômicos, sociais e culturais.   

Identifica-se, na prática, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, um 

distanciamento ainda muito grande entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, 

sociais e culturais, que culminou com o seu reconhecimento através de pactos internacionais 

de proteção de direitos humanos distintos, deixando ainda mais claro o conflito político-

ideológico que sempre influenciou a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais133. 

A análise do contexto sociojurídico em que foram reconhecidos os direitos 

econômicos, sociais e culturais como direitos humanos, e a sua inserção (e exclusão) nas 

Constituições dos Estados é importante para que se perceba que este reconhecimento formal 

feito através das Constituições e tratados internacionais não assegura o atendimento aos 

anseios da população trabalhadora, que os reivindicava desde o século XIX, e dos cidadãos 

que permanecem sem acesso à alimentação adequada, saúde, educação, habitação etc. 

 

                                                           
133 LIMA Jr., Jayme Benvenuto. “O caráter expansivo dos direitos humanos na afirmação de sua indivisibilidade 

e exigibilidade”. In: LIMA Jr., Jayme Benvenuto et al. Direitos humanos internacionais: avanços e 
desafios no início do século XXI, pp. 73 a 94. Recife: Gajop, 2001, pp.75 a 76. 
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No entanto, parece que a declaração dos direitos econômicos, sociais e culturais 

aplacou os ânimos socialistas e reivindicadores. O que mais reivindicar se já foi reconhecido o 

direito? A estratégia do poder político e econômico, que se sentia ameaçado, foi bem-

sucedida. A partir do reconhecimento, então, passou-se a discutir de que forma esses direitos 

poderiam ser exigidos. 

Muitos autores estrangeiros do começo do século XX, como relata Paulo Bonavides, 

negaram o caráter jurídico dessas normas constitucionais, aduzindo que se tratavam de meros 

programas políticos e valores norteadores do exercício do Poder, sem qualquer vínculo de 

obrigatoriedade que permitisse a exigência de sua implementação e sem sequer constituírem 

princípios constitucionais.134 

Afirmaram não se tratar de imperativos jurídicos, dentre outros motivos, por não 

possuírem previsão de sanção correspondente ao seu descumprimento e, por conseguinte, 

serem inaptas a gerar obrigações exigíveis do Estado ou de terceiros a quem se dirigiam.  

Até hoje há quem defenda que os direitos econômicos, sociais e culturais não são 

direitos, mesmo quando reconhecem um “dever moral” de se assegurar o atendimento das 

necessidades a que correspondem135: são estudiosos habituados ao modelo formal de 

manifestação da norma jurídica.  

Além do questionamento da juridicidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

a aplicabilidade e a exigibilidade imediatas das próprias normas constitucionais que os 

previam – não mais as normas internacionais – passaram a ser postas em dúvida e ainda o são 

na atualidade. 

 

                                                           
134 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p.207. 
135 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 95, 109, 

170, 264 e 265. 
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Christophe Golay faz uma sucinta exposição dos argumentos comumente usados na 

defesa da distinção entre as normas que prevêem tais direitos, e entre os direitos em si, 

apontando que, para alguns teóricos, enquanto os direitos civis e políticos apenas gerariam 

obrigações negativas para os Estados e estas obrigações não implicariam o gasto de divisas, o 

contrário ocorre com os direitos econômicos, sociais e culturais.136 

A efetividade formal das normas constitucionais que traziam comandos ao 

administrador e ao legislador, notadamente determinando a consecução de políticas públicas 

sociais, com reflexos econômicos, foi posta em xeque. 

No constitucionalismo brasileiro, a discussão inicial girou em torno da natureza das 

normas constitucionais. A princípio, os juristas utilizavam as teorias estrangeiras de 

classificação das normas constitucionais para distingui-las quanto à possibilidade de produzir 

efeitos. Rui Barbosa e Pontes de Miranda, referidos na grande maioria das obras que tratam 

do tema137, sofreram influência das doutrinas norte-americana e italiana, respectivamente, e 

classificaram as normas constitucionais, conforme sua eficácia jurídica, em auto-executáveis e 

não auto-executáveis, o primeiro, e bastantes em si e não bastantes em si, o segundo.  

Com a adoção das teorias estrangeiras, não reconheceram exigibilidade nas normas 

que, dirigindo-se ao Poder Público, só se completariam com a atuação deste. 

Em síntese, dividiam as normas constitucionais entre aquelas que geravam direitos 

subjetivos passíveis de cobrança contra o Estado, imediatamente, e aquelas outras que 

somente  gerariam  direito  após  a  interferência  do  legislador  ordinário  ou  da  atuação   do  

 

                                                           
136 GOLAY, Christophe. Droit à l’alimentation et accès à justice: Le pacte internacional relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels devant les juridictions nationales. Mimeografado, 2004, pp. 6 e 7. 
137 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 215; SILVA, José 

Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 68, 73, 74, 137; 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 238. 
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administrador. As normas que previam direitos econômicos, sociais e culturais estariam entre 

as do segundo grupo. 

J. H. Meirelles Teixeira criou uma designação específica para tratamento do tema e 

desvinculou-se dos limites impostos pelas doutrinas estrangeiras, embora tenha analisado 

criticamente a lição dos norte-americanos e italianos. Separou as normas constitucionais em 

duas categorias: eficácia plena e eficácia limitada, e estas em normas programáticas e normas 

de legislação.138  

Verifica-se no professor paulista a influência da doutrina italiana de Vezio Crisafulli, 

reconhecendo nas normas programáticas carga eficacial diminuída, ante a ausência de 

disciplina integral da matéria que regula. Registre-se, no entanto, que ambos concordam que 

são motivos políticos que fazem com que o constituinte faça opção pela programaticidade de 

uma norma.  

Grande destaque nacional acerca do tema “conceito e eficácia das normas 

constitucionais” tem a teoria de José Afonso da Silva, a qual, além de fazer uma releitura das 

teorias estrangeiras e nacionais existentes e analisá-las criticamente, foge da bipolaridade, 

comum até então, e classifica as normas constitucionais em: 

a) normas constitucionais de eficácia plena; 

b) normas constitucionais de eficácia contida; e 

c) normas constitucionais de eficácia limitada (declaratórias de princípio institutivo 

e declaratórias de princípio programático). 139 

 

                                                           
138 TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, 

pp. 317 e  323. 
 

139 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 86. 
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Mantendo a cisão das normas, quanto à possibilidade de produzir efeitos, em normas 

de eficácia plena e normas de eficácia limitada (como já se discorria), distingue destas, 

inusitadamente, as normas de eficácia contida (ou restringível, como preferem outros).140  

Ingo Sarlet, posicionando-se em sentido contrário, critica a tripolaridade. Aduz que a 

restringibilidade é nota característica de qualquer direito fundamental. Para o autor referido, 

nenhum direito humano é tão absoluto que não possa ser, em algum momento, restringido. De 

sorte que o fato de a norma prever, expressamente, a possibilidade de restrição futura não 

justificaria a formação de uma categoria diferente.141 

Embora outros autores nacionais tenham discorrido acerca do tema e proposto 

nomenclaturas distintas das oferecidas por José Afonso da Silva para designar as normas 

jurídicas que, sem chegarem a ser consideradas princípios, definem objetivos, metas e 

programas constitucionais, dirigindo-se aos Poderes de Estado, para concretização de seus 

preceitos, denominando as normas que ele chamou de programáticas de normas-objetivo 

(correspondentes ao indirizzo politico de Vézio Crisafulli)142, ou de normas de menor 

densidade normativa143; ou ainda, acrescendo à classificação das normas constitucionais as 

normas de eficácia absoluta (normas constitucionais intangíveis)144, prevalece no meio 

jurídico a conclusão do autor. 

Assim, para a maioria dos operadores do Direito, no Brasil, para que um direito 

econômico, social ou cultural tenha sua carga de eficácia plena e seja apto a produzir todos os 

efeitos possíveis a uma norma, seria necessário que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo 

                                                           
140 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 1993, p.101. TEMER, 

Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 24. 
141 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001, p. 230. 
142 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 181. 
143 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001, p. 243. 
 

144 DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 98. 
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– a depender de a quem a Constituição se dirigisse – completasse o conteúdo da norma 

constitucional definindo as obrigações correspondentes aos direitos programaticamente 

previstos e  seus respectivos titulares, notadamente porque, como lembrou Christophe Golay, 

gerariam obrigações positivas para o Estado. 

O direito humano à alimentação adequada então, previsto em inúmeros dispositivos 

constitucionais, careceria da atuação dos Poderes Executivo e Legislativo indicando de que 

forma o Poder Público asseguraria a sua realização. 

Este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em ação direta de 

inconstitucionalidade, deixou de conceder medida cautelar, apesar de reconhecer a omissão do 

Poder Público no cumprimento do art. 7°, IV da Constituição Federal, que estabelece a 

“garantia social do salário mínimo” porque se trata de um “programa social destinado a ser 

desenvolvido pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada”.145 

3.2 Violação das obrigações pelos Estados 

Partindo-se do pressuposto de que os Estados que ratificaram o Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhecem os direitos econômicos, sociais e 

culturais como direitos, é decorrência lógica aduzir que estão obrigados a, progressivamente, 

assegurar a realização do direito humano à alimentação adequada (nele já se considerando o 

direito humano a estar livre da fome), para tanto praticando ações que o protejam, facilitem e 

promovam, e omitindo-se da prática de ações lesivas, dando efetividade às normas 

internacionais. 

É indispensável asseverar, a contrário senso, que as violações ao direito humano à 

alimentação adequada se darão tanto em razão da omissão como de ações estatais. Sempre 
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que o Estado deixar de programar-se para, progressivamente, assegurar o direito humano à 

alimentação aos seres humanos, deixando de legislar ou elaborar políticas públicas 

correspondentes ou mesmo destinar verbas orçamentárias à realização do direito humano à 

alimentação adequada, estará violando, por omissão, tal direito. 

Da mesma sorte, sempre que o Estado deixar de respeitar o direito humano à 

alimentação adequada e, legislando ou adotando qualquer medida política ou administrativa, 

viole o direito humano à alimentação adequada, estará fazendo por ação. 

Assim, por exemplo, reconhecendo que os índios têm direito fundamental às terras 

ancestrais e demarcando-as, o Estado estaria respeitando o direito humano à alimentação 

adequada da população indígena e assegurando a cadeia de titularidades que permitirá o 

acesso à alimentação adequada. Ao deixar de demarcá-las, ao contrário, o Estado pratica um 

desrespeito, pois impede, com tal omissão, o acesso ao alimento de acordo com os hábitos 

culturais do povo indígena. 

Por outro lado, aprovando norma que permita o consumo humano de alimentos ainda 

não comprovadamente sãos, o Poder Público estará também, com sua ação, desrespeitando o 

direito humano à alimentação adequada e permitindo que terceiros, dos quais deveria 

proteger, ponham em risco a segurança alimentar das pessoas que venham a ter acesso a 

referidos alimentos. 

Apesar da ênfase que se dá às violações por parte do Poder Executivo, é necessário 

dizer que, embora este represente, em geral, o Estado, as violações aos direitos humanos não 

se limitam às suas ações e omissões, tampouco a isoladas esferas governamentais. Deixando 

de legislar quando precisa, por exemplo, o Poder Legislativo está violando direitos e negando 

efetividade aos mesmos. 
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O Estado brasileiro, assim como os demais Estados parte no Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tem o compromisso de assegurar o direito humano à 

alimentação adequada, o que corresponde a dizer que toda a sua estrutura está vinculada a este 

objetivo.  

Embora nem sempre as violações ao direito humano à alimentação adequada 

decorram diretamente de questões financeiras e orçamentárias, grande parte das vezes a 

omissão estatal é justificada pelo alto custo da realização de políticas públicas que facilitem 

ou provejam o acesso permanente ao alimento adequado.  

Explica Asbjorn Eide que a realização progressiva do direito humano à alimentação 

adequada, com a qual se comprometeram diversos Estados, entre eles o Brasil, não significa 

inação até quando e como o Estado bem pretender assegurá-lo efetivamente, mas à medida da 

disponibilidade orçamentária e com o máximo de urgência possível, tendo os direitos 

econômicos, sociais e culturais como prioridade.146 

Neste mesmo sentido, enquanto juiz da Corte Constitucional da África do Sul, 

Mohammed Zakeria Yacoob asseverou que: 

Uma porção razoável do orçamento deve ser alocada para cada um dos programas 
que devem assegurar as necessidades dos vulneráveis e para aqueles que, em 
momentos de crise, é razoável prover. Cada programa deve também ser de tal forma 
que, por exemplo, alimentos são acessíveis a mais e mais pessoas ao correr do 
tempo.147 

Posto isto, o conhecimento da realidade econômico-financeira nacional, a definição 

da  alocação  de verbas orçamentárias e da sua execução são imprescindíveis para identificar o  

                                                           
146 EIDE, Asbjorn, “Human rights requirements to social and economic development”. In: Food policy, pp. 23 a 

39. Grã-Bretanha: Elsevier Science, volume 21, n.° 1, 1996, p. 34. 
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cumprimento ou não das obrigações estatais quanto ao direito humano à alimentação 

adequada. 

Prevalece internacionalmente o entendimento de que as obrigações estatais estão 

subordinadas à disponibilidade orçamentária148 e as teorias jurídicas nacionalmente 

predominantes entendem que a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, dentre 

os quais se situa o direito humano à alimentação, depende da “reserva do possível”. 

A pretexto de se fazer o “possível”, no entanto, tem-se deixado de destinar maiores 

quantidades de recursos para programas sociais e desrespeitado a progressividade da 

realização dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

A fim de identificar as ocasiões em que tal discurso é desprovido de veracidade, em 

autêntica violação aos direitos econômicos, sociais e culturais em geral e ao direito humano à 

alimentação adequada, especificamente, é indispensável que se conheça qual o “possível” 

orçamentário e se perceba se está sendo ou não realizado. 

No Brasil, por exemplo, a disputa por recursos no momento da elaboração dos 

orçamentos tem refletido um processo de luta para consolidar os apoios políticos – eleitoreiros 

ou não –, de sorte que muitos parlamentares têm em mente outros interesses diversos do 

adimplemento dos direitos fundamentais na hora em que votam a destinação de recursos.  

Estudos têm demonstrado que a redistribuição da despesa pública é fortemente 

influenciada  por  interesses eleitoreiros149, o que evidencia que a Justiça Social, a erradicação  

 

                                                           
148 Neste sentido o novo programa social de renda mínima de cidadania, criado pela Lei n.° 10.835 de janeiro de 

2004 para ser implantado a partir de 2005, dispõe, em seu artigo 1°, § 3°, o seguinte: “O pagamento do 
benefício deverá ser de igual valor para todos, e suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa 
com alimentação, educação e saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do País e as 
possibilidades orçamentárias.”   

 

149 PIANCASTELLI, Marcelo e CAMILLO, Ronaldo. Redistribuição do gasto público em democracias 
federativas: análise do caso brasileiro. Brasília. 2003. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/livraria/td.php?ano=2003>. Acesso em: 9 jul. 2004. 
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da pobreza e o fim das desigualdades sociais e regionais ficam em segundo plano na 

elaboração do orçamento, violando os princípios, direitos e garantias constitucionais. 

A disputa orçamentária é considerada uma das maiores dificuldades de entendimento 

entre diversos setores governamentais quanto à concepção e execução de políticas públicas de 

segurança alimentar e nutricional. Além de prejudicar a destinação orçamentária de verbas, a 

falta de articulação entre projetos e programas termina por gerar a sobreposição de ações, o 

que impede a máxima eficiência na execução das políticas públicas.150 

Flávio Valente faz uma análise da evolução dos gastos com políticas de segurança 

alimentar e nutricional durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e 

identifica a ausência de priorização da segurança alimentar e nutricional durante o período, 

salvo no último biênio de sua segunda gestão, no qual, através do programa de redistribuição 

de renda conhecido por Bolsa-Alimentação, investiu-se na recuperação nutricional de 

gestantes, nutrizes e crianças entre seis meses e três anos.151 

Como identificar se uma ação ou omissão governamental, uma política pública ou 

mesmo toda uma gestão de governo, é ou não uma violação ao direito humano à alimentação 

adequada? 

É preciso saber: 

a) quem são as pessoas que não têm o seu direito humano à alimentação assegurado, 

desde o direito ao acesso ao alimento até o direito à informação sobre a alimentação 

adequada; 

                                                           
150 BURLANDY, Luciene. “Segurança alimentar e nutricional e intersetorialidade”. In: CONSEA-MG,                    

2ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais: Políticas 
públicas de segurança alimentar e nutricional: realizando o direito humano à alimentação, pp. 12 a 16. 
Belo Horizonte: Governo do Estado de Minas Gerais, 2003, p. 13. 

151 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. “A política de insegurança alimentar e nutricional”. In: ROCHA, Denise 
(org.) A era FHC e o governo Lula: transição? pp. 393 a 422. Brasília: INESC, 2004.  
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b) que políticas públicas são necessárias para cumprir cada uma das obrigações 

estatais, quais demandam gastos financeiros e quais não; 

c) quanto se gastará para execução das políticas públicas indispensáveis à realização 

do direito humano à alimentação adequada; 

d) quanto se tem disponível em orçamento; e 

e) se as prioridades constitucionais foram incluídas dentro do disponível. 

A falta de priorização orçamentária da efetividade dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, no entanto, não é posta em segundo plano apenas pelo Brasil, pois, enquanto para se 

prevenir do suposto “bug do milênio” foram gastos, na economia mundial, nos últimos anos 

da década de 90, 500 bilhões de dólares, a quantia estimada pela ONU como suficiente para 

diminuir para a metade o número de pessoas com fome no mundo, 60 bilhões de dólares, em 

quinze anos, parece à economia mundial inaplicável.152  

Da mesma forma, apesar de reafirmarem o propósito de livrar o mundo da fome na 

“Cúpula Mundial de Alimentação: cinco anos depois”, os Estados membros da Organização 

das Nações Unidas não se dispõem, por exemplo, a perdoar ou facilitar o pagamento das 

dívidas externas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, de sorte a permitir seu 

soerguimento, como fizeram com a Alemanha, no “Acordo de Londres” 153, em 1953. 

O que se constata é que a previsão normativa internacional ou nacional não é 

suficiente para garantir a realização do direito humano à alimentação adequada, notadamente 

diante da complexidade dos fatores que interferem em tal mister e que os Estados, com suas 

ações e omissões, são os maiores agressores da efetividade do direito humano à alimentação 

adequada. 
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3.3 As políticas públicas brasileiras de combate à fome e à pobreza 

Pode-se dizer, em defesa dos governantes brasileiros, que muitas políticas públicas já 

foram desenvolvidas no Brasil visando, ao menos indiretamente, à realização do direito 

humano à alimentação adequada. Assim, estaria, em tese, cumprida a obrigação estatal de 

ação correspondente ao direito.  

O que se pode observar, no entanto, é que a existência de políticas públicas que se 

dizem garantidoras do direito humano à alimentação adequada não asseguram, de fato, a sua 

realização e, muitas vezes, ao contrário, configuram violações. 

A população brasileira, conclamada pelo Presidente Lula a acabar com a fome no 

País, vive um momento especial de investimento nas discussões de segurança alimentar e 

nutricional, notadamente no que diz respeito à concepção e execução de políticas públicas. 

A II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em 

Olinda, em março de 2004, tendo como participantes representantes da sociedade civil e do 

governo (em todos os níveis) de todos os estados da federação, formulou um rol de 

prioridades para colaborar na consecução da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

Estamos, assim, vivendo uma situação que é algo análoga à dos anos 30 e 40, na 
medida em que se está mais uma vez convocando a sociedade a uma luta contra a 
desnutrição. Cessa nessa urgência, porém, a analogia, pois, em relação àqueles 
tempos, muito mudou. Já não podemos hoje nos permitir a mesma ingenuidade de 
acreditar que a industrialização e o progresso técnico virão automaticamente, a 
prazos razoáveis, erradicar a fome dos pobres... há hoje uma história de intervenções 
governamentais e políticas públicas na questão da alimentação que podemos 
percorrer... A falta de vontade política é o elemento crítico. Mas há indicações de 
que isto está mudando.154 

                                                           
154 CASTRO, Cláudio de Moura e COIMBRA, Marcos (org.). O problema alimentar no Brasil. São Paulo: 
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Esta reflexão de Cláudio Castro e Marcos Coimbra, feita há quase 20 anos, reflete 

como o problema da insegurança alimentar entre os pobres brasileiros permanece similar ao 

início do século XX. 

Para adimplemento da obrigação de realizar, progressivamente, o direito humano à 

alimentação adequada então, mais do que o simples convite à sociedade para colaborar com o 

governo, é necessário identificar nas políticas públicas já desenvolvidas quais os erros 

cometidos e descobrir como evitá-los.  

Sabe-se que o estado de insegurança alimentar é decorrente de uma série de fatores 

(ambientais, econômicos, sociais, culturais e políticos), mas a inabilidade e a falta de vontade 

dos governantes em solucionar os problemas e  lidar com os mesmos de forma efetiva e 

continuada têm lugar de destaque na manutenção da fome.  

A FAO, neste sentido, afirma: 

considerando que existem os meios para erradicar a fome – e é difícil negar que eles 
existem – a existência contínua de subnutrição em vasta escala é uma conseqüência 
ou de escolha política deliberada (o que é incompatível com as promessas feitas na 
Cúpula Mundial de Alimentação) ou de incompetência na aplicação das soluções 
possíveis.155 

A insistência dos governantes em ignorar os fatos expostos pela ciência quanto às 

principais causas da fome brasileira e os principais meios para solucioná-los, faz deles os 

principais responsáveis pela insegurança alimentar nacional.156  

É comum que as omissões governamentais no enfrentamento das causas da fome 

sejam justificadas com a supervalorização de problema naturais, tais como a seca no Nordeste 

e  as  enchentes  no Sul e Sudeste brasileiro. É evidente, e parece que na última década isto foi  
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156 TOBELEM, Alain. Josué de Castro e a descoberta da fome. Rio de Janeiro: Leitura, 1974, pp.85 e 86. 



 91 

percebido, que não se deve travar uma batalha contra a natureza, mas encontrar com ela um 

equilíbrio que propicie ao ser humano um desenvolvimento sustentável. 

A elaboração e a execução de políticas públicas de combate à fome não têm adotado 

uma visão de segurança alimentar e nutricional sustentável, ao contrário, insistem em atender 

apenas a alguns aspectos isolados, o que impede a realização do direito humano à alimentação 

adequada.  

Embora na presente pesquisa o enfoque desejado seja jurídico, não se pretende 

excluir dados econômicos e políticos, visto que influenciam, diretamente, no presente e no 

futuro, as relações jurídicas que envolvem o direito humano à alimentação adequada. Tal 

equívoco tornaria ingênuas e dissociadas da realidade propostas exclusivamente jurídicas de 

solução, que se limitariam a medidas circunstanciais de amenização do problema. 

Verificar por que as políticas públicas brasileiras implementadas até hoje falharam na 

missão de assegurar a segurança alimentar e nutricional e eliminar a fome e a miséria é uma 

tarefa indispensável à compreensão do quadro social em que irá incidir o direito humano à 

alimentação adequada no Brasil e como este deve ser juridicamente cobrado ao Estado 

brasileiro. 

A partir dos conceitos de segurança alimentar e nutricional sustentável e do direito 

humano à alimentação adequada, identificam-se como aspectos indispensáveis à formulação 

de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional a produção, o transporte, o 

abastecimento, a comercialização, o controle de qualidade, o acesso ao alimento, a 

informação, a educação alimentar e a utilização do alimento157, entre outros. 
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Logo, uma política pública que se disponha a garantir o direito humano à 

alimentação adequada não se pode preocupar apenas com um destes elementos, fazendo crer 

que a solução momentânea e indispensável da fome ou mesmo da carência nutricional de 

determinados grupos populacionais, sem mudanças estruturais de geração de emprego e 

renda, de saneamento básico, de saúde pública etc., torna efetivo o direito. 

O perfil das políticas públicas brasileiras de combate à fome, de nutrição, de combate 

à miséria, entre outras que pretenderam alcançar alguma forma de segurança alimentar, 

muitas vezes, ao revés de auxiliar, contribuíram para a manutenção ou agravamento dos 

problemas encontrados.  

Exemplo gritante de má política pública que contribuiu para a manutenção ou 

agravamento da situação da fome no Brasil foi a cobrança de ICMS, pelos estados membros 

da federação brasileira, sobre alimentos básicos subsidiados pelo Programa de Abastecimento 

de Alimentos Básicos em Áreas de Baixa Renda – PROAB158, que era federal e tinha por 

objetivo diminuir os preços de alimentos básicos da cultura brasileira, como arroz e feijão, 

facilitando o acesso econômico à alimentação adequada.  

Ora, tal cobrança fazia com que os alimentos aumentassem de preço, obstaculizando 

os efeitos almejados pelo programa federal. A isso é mister ressaltar que, na mesma época, os 

mesmos estados concederam isenção da cobrança para alimentos como lagosta, caviar, filé 

mignon, morango e pêssego.159 

Esta falta de articulação entre os níveis da federação e a ausência de 

comprometimento de todas as esferas e níveis de governo para com o objetivo de erradicar a 

                                                           
158 Programa concebido em 1978 e implementado a partir de 1979, que consiste no subsídio da venda de 11 

produtos básicos reduzindo os preços para varejistas com atuação em áreas de concentração de pobreza. 
159 COIMBRA, Marcos. “Dois modelos de intervenção nutricional no Brasil, PNS e PROAB”. In: CASTRO, 

Cláudio de Moura e COIMBRA, Marcos (org.). O problema alimentar no Brasil, pp. 71 a 149. São Paulo: 
ALMED, 1985, pp.123 e 124. 
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fome e realizar o direito humano à alimentação adequada no Brasil são um problema que 

permanece nos dias atuais e é extremamente lesivo aos direitos fundamentais do ser humano. 

Outras vezes, embora as políticas públicas tenham conseguido resolver algum 

problema específico e momentâneo, não foram aptas a alcançar um estado permanente de 

segurança alimentar e nutricional160. Com esses perfis restritos e unilaterais, desmereceram a 

abrangência do direito à alimentação adequada, que implica a estabilidade do acesso físico e 

econômico ao alimento de qualidade.  

Em geral, trata-se da questão como se fosse suficiente o fornecimento de alimentos 

ou de renda para aquisição de calorias indispensáveis à sobrevivência do Homo sapiens 

durante o período de execução da política pública. Tais políticas, no entanto, têm sido 

comprovadamente ineficazes para alcançar a permanência da segurança alimentar. 

Era muito comum alegar-se – e alguns autores ainda insistem no argumento – que, 

para a solução do problema da miséria e da fome nacionais, a saída seria o crescimento 

econômico do Estado brasileiro, adquirindo-se riquezas para, ao final, reparti-la entre os que 

necessitam.  

O PIB - Produto Interno Bruto - brasileiro no século XX cresceu cem vezes, embora 

nas últimas duas décadas tenha diminuído o ritmo do crescimento, e o PIB per capita 

aumentou em 12 vezes161. Segundo o IPEA, entre 1990 e 1996, mais de 11 milhões de pessoas 

saíram da linha de indigência e a população abaixo da linha da pobreza caiu de 67.533.576, 

em 1990, para 55.032.912, em 1999.162  

                                                           
160 CASTRO, Josué de. Geopolítica da fome. São Paulo: Brasiliense, v. 1, 1965, p. 55; COIMBRA, Marcos. 

“Dois modelos de intervenção nutricional no Brasil, PNS e PROAB”. In: CASTRO, Cláudio de Moura e 
COIMBRA, Marcos (orgs.). O problema alimentar no Brasil, pp. 71 a 149, São Paulo: ALMED, 1985,               
p. 73. 

161 CAZARRÉ, Lourenço. “Um século de desigualdade”. In: UnB revista. Ano IV. N° 9. Dez.2003/mar.2004, 
pp. 34 e 35. Brasília: Universidade de Brasília, 2004, p. 34. 

162 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Direito humano à alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: Cortez, 
2002, p. 73. 
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Não se pode negar que o Estado brasileiro tem apresentado também melhorias nos 

índices de subnutrição e mortalidade infantil decorrente de doenças relacionadas à 

alimentação. Os índices da FAO demonstram que em 1979, 15% da população brasileira era 

considerada subnutrida. Já em 1990, tal índice teria caído para 13% e em 1996 falava-se              

em 10%.163  

O ritmo com que a situação nutricional brasileira tem melhorado é, todavia, muito 

lento e está bem aquém do necessário para eliminar a fome até o ano de 2015, consoante 

acertado nas Cúpulas Mundiais de Alimentação de 1996 e 2002. Ainda se estima que 37 a 

cada mil crianças nascidas vivas no Brasil morrem antes de completar um ano de idade e que 

55% dos óbitos estão relacionados à desnutrição. 

Se as inúmeras políticas públicas voltadas ao combate à fome e ao risco alimentar, 

nas últimas décadas, não foram capazes de eliminá-los e propiciar novos passos em busca da 

segurança alimentar e nutricional sustentável – prometida para o futuro, quando fosse o 

momento de repartir o bolo que se fazia crescer – não se pode deixar de aprender com os erros 

cometidos e reconhecer que tais políticas precisam mudar o seu perfil.  

A fim de assegurar o acesso físico e econômico ao alimento adequado, as políticas 

públicas relacionadas à agricultura são de extrema importância. A agricultura nacional 

aparentemente não mereceu a atenção governamental no último século. Cazarré assevera que 

em 1949 a parcela de participação da agricultura no PIB era de 44% e em 1980 tinha caído 

para 9,8%.164 

Apesar da existência de inúmeras políticas públicas visando à garantia de preço 

mínimo de gêneros alimentícios agrícolas, e, ao menos teoricamente, voltadas ao 

                                                           
163 FAO. El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Roma. 2000, p. 27. 
164 CAZARRÉ, Lourenço. “Um século de desigualdade”. In: UnB revista. Ano IV. N° 9. Dez.2003/mar.2004, 

pp. 34 e 35. Brasília: Universidade de Brasília, 2004, p. 34. 
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abastecimento alimentar interno (que deveria atender às características culturais da população 

brasileira) durante várias décadas, o Brasil ainda não é auto-suficiente, como não o era nas 

décadas de 70 e 80165 e desde a colonial decisão de substituição das culturas de subsistência 

pela exploração da terra em monoculturas voltadas ao lucro e à exportação. 

A política agrícola do final da década de 80 e de toda a década de 90 foi marcada por 

uma retirada da intervenção estatal, adotando-se uma postura liberal de condução da 

agricultura, marcada por uma grande abertura do comércio à exportação, que findou por gerar 

uma política de diminuição dos preços nacionais, com aspectos negativos para a produção e 

para o emprego rural.166 

Com as políticas de privilégio das exportações definiu-se o perfil agrícola do país. 

Por exemplo: em 1970, o plantio de soja ocupava 1,4 milhão de hectares, ao passo que, em 

1988,  era plantada soja em 10,5 milhões de hectares e, como conseqüência, foram reduzidas 

as ajudas que permitiam a agricultura de alimentos básicos.167 

Aparentemente, as políticas públicas de fomento à produção agrícola, a partir de 

2003, passaram a tentar resgatar a independência e a soberania alimentar, tão festejadas desde 

a década de 20, com maior ênfase à produção dos alimentos básicos da alimentação brasileira 

e associando-se os programas de transferência de renda – que geram demanda por alimentos 

básicos de subsistência –, aos programas de agricultura familiar e créditos aos pequenos 

produtores,168 e, ainda, ao programa Fome Zero de combate à fome do governo federal. 

 

                                                           
165 CASTRO, Cláudio de Moura e, e COIMBRA, Marcos. O problema alimentar no Brasil. São Paulo: 

Almed, 1985, pp. 16 e 17. 
166 CONCEIÇÃO, Júnia Cristina P. R. Política de preços mínimos e a questão do abastecimento alimentar. 

IPEA, outubro de 2003. Disponível em:  Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br./livraria/td.php?ano=2003>. Acesso em: 9 jul. 2004. 

167 MADELEY, John. O comércio da fome. Petrópolis: Vozes, 2003, pp. 81 e 82. 
168 CONCEIÇÃO, Júnia Cristina P. R. Política de preços mínimos e a questão do abastecimento alimentar. 

Brasília. 2003. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br./livraria/td.php?ano=2003>. Acesso em: 9 jul. 2004. 
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No entanto, sem pretender ingressar na discussão científica quanto à possibilidade de 

danos da ingestão de organismos geneticamente modificados através da alimentação, é 

importante destacar que a liberação do comércio de soja transgênica, ingressada no Brasil 

ilegalmente, pode ter inúmeros reflexos negativos para a agricultura brasileira, como já vem 

sendo evidenciado através de embargos internacionais.169 

Outro aspecto que necessita destaque na elaboração e execução de políticas públicas 

de segurança alimentar e nutricional, além da produção agrícola, é a abordagem de gênero, 

vez que a mulher assume um papel fundamental no ciclo da vida e, conseqüentemente, na 

manutenção ou não, da desnutrição.  

As políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, então, devem ter as 

mulheres como eixo central dos esforços de reconstrução da segurança alimentar e nutricional 

familiar. As políticas públicas mais recentes já vêm atendendo a esta orientação. 

A elaboração de um diagnóstico da (in)segurança alimentar e nutricional é muito 

importante para identificação, com maior precisão, do público-alvo das diversas políticas 

públicas. A definição dos indicadores, por conseguinte, deve acompanhar o perfil 

multissetorial da concepção das políticas.  

A Cúpula Mundial de Alimentação de 1996 recomendou a formação de tal 

diagnóstico pelos Estados e criou o Sistema de Informação e Mapeamento de Insegurança 

Alimentar e Vulnerabilidade.170  

No Brasil, a Vigilância Alimentar e Nutricional pretende atender à recomendação da 

Cúpula prevendo o acompanhamento das alterações nos setores de produção, 

                                                           
169 GAZETA DE ALAGOAS. Indonésia embarga carne e soja do Brasil. Maceió, 26 de junho de 2004,                

p. A19. 
170

 FAO. Food insecurity and vulnerability information and mapping systems. Roma. 1996. Disponível em: 
<http://www.fivims.org/index.jspx?lang=en>. Acesso em: 9 jul. 2004. 
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comercialização, acesso, utilização biológica, estado nutricional e saúde. Na prática, no 

entanto, ainda está restrito ao acompanhamento da relação peso, estatura e idade, de crianças 

entre 6 meses e 5 anos, idosos em risco nutricional e crianças menores de 6 meses quando 

filhos de mulheres portadoras do HIV.  

Como a implantação do sistema de vigilância nutricional não é uma política pública 

obrigatória aos diversos níveis da federação brasileira, muitos municípios, infelizmente, ainda 

não aderiram ao sistema, deixando uma lacuna na apreciação dos dados antropométricos que, 

ao menos, dão indícios da situação nutricional da população. 

Uma possibilidade de identificar, com maior precisão, os subnutridos brasileiros 

seria aproveitar as pesquisas domiciliares do IBGE para investigar dados de segurança 

alimentar e nutricional, inserindo nos questionários tradicionais perguntas que pudessem 

abranger, com o maior grau de precisão possível, vários aspectos da segurança alimentar e 

nutricional, e não apenas aferição de renda. 

A ausência de indicadores específicos de segurança alimentar e nutricional171 que 

permitam identificar com certa precisão onde hão de ser fortalecidas as políticas públicas, faz 

com que seja necessário o uso dos indicadores de pobreza e miséria.  

As chances de erro, com a utilização da linha da pobreza para definição do público-

alvo de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, no entanto, são mínimas, 

notadamente em razão da uniformidade da pobreza no Estado brasileiro, vez que 50% da 

população detêm cerca de 12% dos recursos nacionais.172 

 

                                                           
171 Há indicadores que atendem apenas a alguns aspectos da segurança alimentar e nutricional, a exemplo dos 

antropométricos, mas que não são considerados precisos em razão da existência de influência de diversos 
outros fatores que não a segurança alimentar e nutricional como aptos a alterá-los. 

 
 

172 MEDEIROS, Marcelo. “Os riscos e a formulação de Políticas de Combate à Desigualdade e Pobreza no 
Brasil”. In: XI congresso brasileiro de sociologia. Campinas, 2003, p. 8. 
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O uso dos indicadores de pobreza para definição das políticas públicas de segurança 

alimentar e nutricional é propício porque, geralmente, se identifica pobreza quando a 

utilização da renda para o exercício de um direito exclui o exercício de outro, o que atinge 

duramente a efetividade do direito humano à alimentação adequada. Trata-se de pobreza 

extrema. 

Os aspectos econômicos são extremamente importantes, embora não sejam os 

únicos, e devem ter lugar de destaque na discussão da segurança alimentar e nutricional, pois 

a demonstração mais evidente de insegurança alimentar e nutricional nacional é a fome e sua 

grande causa é a pobreza.  

Hoje, sabe-se que o problema da fome no Brasil está associado ao acesso físico e 

econômico ao alimento adequado e, conseqüentemente, envolvido em um processo histórico 

de negação de titularidades da grande massa da população brasileira e reconhecer que a fome 

brasileira é basicamente gerada pela inacessibilidade física e econômica ao alimento em razão 

da pobreza implica admitir que, a fim de assegurar o direito humano à alimentação adequada, 

o Estado brasileiro precisa realizar políticas públicas que modifiquem o sistema de 

titularidades, assegurando renda e assistência social para todos.173 

A pobreza é, em regra, mantida pelas desigualdades sociais existentes174. Medeiros 

aponta que uma medida que permitiria acabar com a pobreza no Brasil, em menor prazo, seria 

a redistribuição de renda, vez que os índices de concentração de renda e desigualdade social 

brasileiros estão entre os piores do mundo e permanecem relativamente estáveis há cerca de 

duas décadas.175 

                                                           
173 SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. New York: Oxford 

Universitiy, 1981, pp. 7 e 8. 
174 MENEZES, Chico. “Programas e ações públicas de segurança alimentar e nutricional”. In: CONSEA-MG,  

2ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Políticas 
públicas de segurança alimentar e nutricional: realizando o direito humano à alimentação, pp. 17 a 23. 
Belo Horizonte: Governo do Estado de Minas Gerais, 2003, p. 18. 

175 MEDEIROS, Marcelo. “Os riscos e a formulação de Políticas de Combate à Desigualdade e Pobreza no 
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Algumas políticas de redistribuição de renda já foram implementadas no Brasil, a 

exemplo de programas como  bolsa-escola, bolsa-alimentação, cartão-alimentação e o atual 

bolsa-família, mas, infelizmente não se têm mostrado suficientemente rápidas no objetivo de 

assegurar acesso à alimentação adequada para todos, não apenas em razão da abrangência 

(menor do que a necessária), mas diante do isolamento dessas políticas face a outras 

estruturais. 

Reconhecendo que as medidas de combate à fome e à pobreza têm adotado um 

caráter político que termina por atribuir à política a autoridade para a própria definição do que 

é fome e do que é pobreza, Sen aduz que não se pode admitir que “fome” e “pobreza” sejam 

definições políticas porque não se pode dizer a um cidadão que ele não é pobre ou que não 

tem fome porque a situação político-econômica do seu País não permite que todas as pessoas 

tenham alimentação adequada assegurada.176 

Uma política agressiva de redistribuição de renda, como sugerem alguns 

economistas, ainda não foi tentada no Brasil, talvez em razão da necessidade de atingir a elite 

política, que corresponde à econômica e se encontra entre os 10% mais ricos do Estado 

brasileiro177. A coincidência das elites política e econômica talvez explique também porque o 

imposto sobre grandes fortunas, previsto pela Constituição Federal desde 1988, jamais foi 

instituído. 

 Alguns programas de transferência de renda implementados desde a Constituição de 

1988 associaram medidas compensatórias a exigências de registro de nascimento, freqüência 

                                                                                                                                                                                     
Brasil”. In: Revista do Ministério Público - Alagoas. N° 11, pp. 175 a 182, Maceió: Edufal, 2003, p.179. 
No mesmo sentido, apontando a necessidade de políticas de combate às desigualdades sociais e econômicas 
no país como medida de segurança alimentar e nutricional estão desde os precursores da discussão, como 
Josué de Castro e Celso Furtado, a Chico Menezes, Luciene Burlandy e Flávio Valente, nomes de relevo na 
luta pela segurança alimentar e nutricional na atualidade...  

176 SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. New York: Oxford 
University, 1981, p. 20. 

 

177 MEDEIROS, Marcelo. “Os riscos e a formulação de políticas de combate à desigualdade e pobreza no 
Brasil”. In: XI congresso brasileiro de sociologia. Campinas, 2003, p. 2.  
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escolar, realização de exame pré-natal etc., com intuito de fortalecer as condições de acesso à 

cidadania dos beneficiários, todavia, também estas medidas já demonstraram que seguem um 

caminho extremamente lento para solução dos problemas gerados pela exclusão social. 

Agrega-se às dificuldades operacionais de efetivação das condições impostas para o 

beneficiamento com os referidos programas (tais como péssima capacitação dos agentes 

públicos para lidar com direitos humanos e corrupção) a má execução de outras políticas 

públicas de realização de outros direitos sociais, como a saúde e a educação.  

Os péssimos atendimentos médicos e hospitalares afastam a população dos postos de 

saúde, fazendo-a recorrer aos mesmos exclusivamente em situações de emergência. A má 

qualidade do ensino público, que não permite aos que dele egressam entrar em competição 

justa com os egressos da rede particular, bem como a necessidade de trabalhar para ajudar a 

manutenção da família, afastam os adolescentes da rede pública de ensino. 

A gratuidade do registro de nascimento não resolve o problema das crianças que, 

nascidas de pai e mãe sem registro, não podem ser registradas. Os adultos sem primeiro 

registro, por sua vez, para obtê-lo, carecem de autorização judicial para tanto, o que os coloca 

diante da necessidade de uso dos serviços da defensoria pública... 

A fim de monitorar as ações do governo e da sociedade civil para implementação dos 

compromissos firmados no Plano de Ação da Cúpula Mundial da Alimentação de 1996, foi 

criado um Comitê de Acompanhamento, através do Decreto n.° 3.982/2001, integrado por 

representantes da sociedade civil e do Governo. 

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde como parte da Política Nacional de Saúde (articulada a partir de 

atuações do Conselho do Programa Comunidade Solidária) e traz expressas as obrigações 

estatais  de  respeito,  proteção,  facilitação  e  provimento  (sempre  que  possível)  do  direito  
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humano à alimentação adequada como parte do direito ao desenvolvimento humano 

sustentável.  

Nesta Política se reconhece a necessidade de medidas emergenciais diante da 

impossibilidade, por qualquer motivo, de os seres humanos promoverem, por si, o direito 

humano à alimentação adequada, nada obstante o Presidente da República, à época, ter 

argumentado em contrário quando da extinção do Programa de Distribuição de Alimentos - 

PRODEA. A Política, ao mesmo tempo, ratifica a importância das medidas estruturais. 

Não obstante o Ministério da Saúde tenha sido o carro-chefe da aprovação da 

Política, tem plena convicção e expressa no texto que as ações voltadas à segurança alimentar 

e nutricional extrapolam o âmbito da saúde e assumem um  caráter intersetorial.  

Enquanto as medidas estruturantes não são adotadas e continua a existir um alto grau 

de pobreza, fome e exclusão social no Brasil, são indispensáveis as políticas emergenciais, 

associando o direito humano fundamental à assistência social ao direito humano a estar livre 

da fome, componente do direito humano à alimentação adequada. 

É evidente que a necessidade de políticas públicas compensatórias não se limita à 

pobreza e continuará a existir sempre, pois mesmo com um Estado sem pobres, situações 

extraordinárias como desastres naturais, acometimento de patologias, conflitos armados etc.  

podem ocorrer e impedir a realização do direito humano à alimentação adequada pelo próprio 

titular, exigindo assim a adoção de medidas positivas do Estado para garantir, ao menos, que 

o ser humano esteja livre da fome. 

A proposta do novo governo federal de erradicar a fome e a desnutrição até 2007 

causou uma positiva repercussão nos cenários nacional e internacional. Não obstante as 

políticas implementadas até agora tenham sido apenas de transferência de renda, voltadas a 
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garantir o acesso de parcela da população em grave estado de insegurança alimentar a 

alimentos mínimos para livrá-la da fome178, apresenta o governo o discurso de uma gama de 

medidas estruturantes que facilitarão o exercício do direito humano à alimentação adequada, 

não se limitando às referidas medidas provedoras e emergenciais179. 

Por outro lado, é importante registrar que dentre as medidas estruturais inicialmente 

referidas pelo Exmo. Senhor Presidente da República estavam o aumento do salário mínimo, a 

oferta de emprego e a intensificação da reforma agrária. O que se viu no primeiro ano e meio 

de seu governo, no entanto, não atendeu a tais objetivos, limitando-se às medidas 

emergenciais que nada fizeram nas últimas décadas para garantir efetividade ao direito 

humano à alimentação adequada. 

Como avanço em termos de políticas públicas em busca da efetividade do direito 

humano à alimentação, tem-se a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, em 2003, e a identificação dos problemas da fome e da segurança alimentar e 

nutricional como prioridades governamentais. 

Uma nova perspectiva de combate à pobreza, grande causadora da fome brasileira, 

surge com a aprovação da Lei n.° 10.835/04, que institui a renda básica de cidadania, 

reconhecendo o direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há, 

pelo menos, cinco anos, receberem benefício monetário, de valor igual para todos, e suficiente 

para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, a partir 

do exercício financeiro de 2005.  

                                                           
178 Cartão-alimentação, em transformação no programa unificado de transferência de renda Bolsa Família, 

segundo informações do Ministro Tarso Genro em entrevista para o Bom dia Brasil veiculado pela Rede 
Globo de Televisões em 28 de janeiro de 2003, atende a 3,6 milhões de famílias de um universo de 10 
milhões situadas abaixo da linha da pobreza. 

179 ZIEGLER. Jean. Observações introdutórias em relação a seu relatório da missão sobre direito à 
alimentação no Brasil. Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. 59ª sessão, ponto 10 da ordem 
do dia. E/CN.4/2003/54/add.1. 
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A regulamentação do programa, voltada à sua execução, evidenciará se também será 

eficiente na redução das desigualdades sociais, vez que, atendendo à universalidade da 

titularidade dos direitos humanos, o programa não distingue os beneficiários em face de suas 

condições socioeconômicas. 

Josué de Castro propôs, em pesquisa ainda extremamente atual, que para encontrar 

os elementos essenciais para construção de uma política pública que assegure segurança 

alimentar e nutricional, erradicando a fome, deve-se indagar: 

1. Quais são as diferenças de estrutura entre os países mal alimentados e os países 

bem alimentados? 

2. Quais são as características estruturais dos diferentes povos, as que explicam 

por sua essência a subnutrição e a fome em países subdesenvolvidos e, ao contrário, quais 

aquelas que por sua presença justificam a saciedade nos países ricos? 

3. Existem fatores de substituição capazes de provocar os mesmos efeitos, isto é, 

de permitir uma elevação dos níveis de consumo adequada nos países subdesenvolvidos? 

4. Quais as condições indispensáveis para introdução dessa modificação 

estrutural ou dos fatores de substituição efetivos? 

5. Sobre que condições essa modificação estrutural ou esses fatores de 

substituição poderão provocar de forma eficaz os efeitos da expansão desejada?180 

Não restam dúvidas que várias são as estratégias possíveis à erradicação da fome e 

da desnutrição, mas também não se discute que estratégias emergenciais, dissociadas de 

políticas públicas estruturais, são apenas paliativos que não atendem aos objetivos 

                                                           
180 CASTRO, Josué de. O livro negro da fome. São Paulo: Brasiliense, 1966, p. 63. 
 



 104 

constitucionais de erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais.  

A insistência no desempenho de políticas públicas ineficazes, violando o Artigo 37 

da Constituição Federal, deixa de ser assunto exclusivamente político quando resvala no 

desrespeito aos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, dentre os quais se destaca o 

direito humano à alimentação adequada. 

Ao problema da ineficiência das políticas públicas federais até hoje implementadas – 

como forma de erradicar a fome – soma-se a omissão da grande maioria dos estados e 

municípios na elaboração de suas próprias políticas de segurança alimentar e nutricional, com 

investimento de recursos próprios, apesar de o artigo 23 da Constituição Federal de 1988 

prever, por exemplo, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios o fomento à produção agrícola e a garantia do abastecimento alimentar. Com 

a implantação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, 

imagina-se que adotarão um novo perfil. 

3.4 Correntes teóricas contrárias à  exigibilidade judicial dos direitos econômicos, 

sociais e culturais 

Muitas são as críticas formuladas por teóricos neoliberais à proposta de compreensão 

de que a justiça social é indispensável ao Estado Democrático de Direito e à presença de 

direitos econômicos, sociais e culturais nas Constituições dos Estados, em razão do receio de 

que se crie na população expectativas que façam com que os governos findem por 

desrespeitar o direito à liberdade, a “pretexto” de executar projetos supostamente 

inexeqüíveis. Os direitos econômicos, sociais e culturais seriam então meras promessas de um 

futuro melhor. 
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Com esse argumento, os neoliberais pretendem legitimar decisões políticas que 

demandam sacrifícios atuais dos direitos econômicos, sociais e culturais em nome da 

construção de uma economia mais forte para o futuro181, com o desenvolvimento econômico 

como o melhor meio de assegurar, depois, tais direitos a todos. 

Além de questionar a própria presença de tais direitos nas Constituições, argumenta-

se que os Estados que não subscreveram o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, ou, apesar de tê-lo subscrito não o ratificaram, não teriam qualquer 

obrigação internacional de assegurar a interferência do Poder Judiciário na definição da 

progressividade da realização de tais direitos.182 

Ao ser humano, então, mesmo sentindo que, por ter a realização de seu direito 

postergada, estaria sofrendo uma agressão estatal, restaria conformar-se com a decisão 

política tomada em nome do bem comum. 

O Poder Judiciário, para alguns juristas contemporâneos, lembra Christophe Golay, 

não poderia identificar se a forma que o Estado estaria realizando os direitos econômicos, 

sociais e culturais atenderia à progressividade prevista pelo Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, pois a natureza do direito à alimentação, por exemplo, 

distinta da dos direitos civis e políticos, por demandar despesas orçamentárias, estaria 

exclusivamente vinculada ao poder político dos Poderes Legislativo e Executivo. 

Outro argumento comumente utilizado, aduz ainda Christophe Golay, é de que como 

as obrigações previstas pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

não estão detalhadamente previstas, não caberia ao Poder Judiciário definir, em cada caso, se 

                                                           
181 RICHARDSON, Henry S. “Em defesa de uma democracia qualificada”. In: MERLE, Jean-Christophe e 

MOREIRA, Luiz (orgs.). Direito e legitimidade, pp. 175 a 194. São Paulo: Landy, 2003, pp. 175, 176 e 
179. 

182 COHEN, Marc J. e BROWN, Mary Ashby. The right to adequate food, justiciability, and food security. 
Mimeografado, 2004, p.8. 
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teria ou não havido violação183. 

Mesmo autores como Ricardo Lobo Torres, que prezam pelos princípios 

constitucionais nacionais e defendem a necessidade de erradicação da pobreza absoluta e 

diminuição das desigualdades sociais, por exemplo, por adotarem um referencial teórico 

liberal, preferem tratar a questão sob o ponto de vista do direito à liberdade.  

Não obstante adotem uma posição voltada à garantia de um “mínimo existencial”, 

supostamente essencial e suficiente à dignidade humana, deixam claro que não se confunde 

com direitos econômicos, sociais e culturais184, que não são justiciáveis e devem ser 

realizados à medida das decisões políticas. 

O “mínimo existencial” a que teria direito o ser humano, segundo Lobo Torres, 

limitar-se-ia à “conservação de sua vida e de sua liberdade” ao “indispensável à sobrevivência 

do homem” e à garantia das “condições iniciais da liberdade”, com intuito de retirar o ser 

humano da miséria e pobreza “absoluta”.185  

Embora fundamente o direito justiciável ao “mínimo existencial” no princípio da 

dignidade humana, ratifica inúmeras vezes que confere a este “mínimo” uma interpretação 

restritiva.186  

Gomes Canotilho, na mesma linha, aduz que reside ainda um espaço de 

discricionariedade do legislador para escolher os meios com os quais o direito à vida, em sua 

‘dimensão existencial mínima’  seria efetivado, o que, para o autor, distingue os direitos 

                                                           
183

 GOLAY, Christophe. Droit à l’alimentation et accès à justice: Le pacte internacional relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels devant les juridictions nationales. Mimeografado, 2004, pp. 5 e 6. 

184 TORRES, Ricardo Lobo. “O mínimo existencial e os direitos fundamentais”. In: Revista de direito 
administrativo. Vol. 177, jul./set., pp.29 a 49, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989, p. 40. 

185 TORRES, Ricardo Lobo. “A metamorfose dos direitos sociais em mínimo existencial”. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado,  pp. 1 a 46. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 5 e 7. 

186 TORRES, Ricardo Lobo. “A metamorfose dos direitos sociais em mínimo existencial”. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado, pp. 1 a 46. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 15. 
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essencialmente de defesa, dos direitos a prestações.187 

É importante destacar que Ricardo Lobo Torres recusa o próprio caráter de direito 

fundamental aos direitos sociais, econômicos e culturais e considera ideológica de “esquerda” 

a doutrina que propõe a exigibilidade judicial de tais direitos188, negando mesmo a 

essencialidade de serviços públicos que assegurem educação secundária e superior, saúde e 

moradia.189 

Aparentemente, sua postura no âmbito da distinção entre o “mínimo existencial” e os 

direitos econômicos, sociais e culturais de forma geral funda-se no receio de que as cláusulas 

garantistas sejam utilizadas para defesa de pessoas abastadas, em detrimento dos pobres e 

indigentes.  

Assim, antecipa tal detrimento conjecturado, ao optar pela negação total de certos 

instrumentos que asseguram o acesso ao mínimo existencial, a exemplo do mandado de 

injunção.190  

Entende Ricardo Lobo Torres que os direitos sociais, econômicos e culturais em 

outras dimensões que não o de “mínimo existencial” devem ser exigidos por meio dos 

mecanismos políticos de exercício da cidadania, através do que chamou de processos 

legislativo e administrativo191, ratificando as posturas internacionais liberais. 

Em termos de direito humano à alimentação adequada, pode-se pressupor então, que, 

para o autor, o direito humano a estar livre da fome poderia ser exigido judicialmente do 

                                                           
187 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 58. 
188 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. Rio de Janeiro: 

Renovar, v. 3, 1999, pp. 147, 150, 151, 152, 154 e 159.   
189 TORRES, Ricardo Lobo. “O mínimo existencial e os direitos fundamentais”. In: Revista de direito 

administrativo. Vol. 177, jul./set., pp. 29 a 49, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989, p. 40. 
190 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. Rio de Janeiro: 

Renovar, v. 3, 1999, pp. 155 e 161. 
191 TORRES, Ricardo Lobo. “A metamorfose dos direitos sociais em mínimo existencial”. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado. pp. 1 a 46. Rio de Janeiro Renovar, 2003, pp.4 e 17. 



 108 

Estado caso este fosse omisso no cumprimento de seu dever, ou ainda, caso uma política 

pública lesasse, de alguma forma, tal direito. As demais dimensões do direito, no entanto, 

mesmo diretamente relacionadas ao processo de liberdade da fome, com dignidade, não 

seriam judicialmente exigíveis porque careceriam de formulação de programas políticos, 

dependentes de inúmeros outros fatores, para serem implementadas como direitos. 

Reforçando entendimentos jurídico-liberais, o Tribunal Federal Suíço, no caso 121 V 

246, manteve a aplicação de lei nacional que exigia tempo de residência mínimo para que 

estrangeiros passassem a adquirir direito à seguridade social, deixando de aplicar o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que entrara em vigor na Suíça em 

1992 e que proíbe qualquer espécie de discriminação no direito de todos à seguridade social. 

Assim o fez por considerar que existe uma diferença genérica entre a natureza dos 

Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, quanto à aplicabilidade direta ou não de suas normas, e que, embora o Pacto de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais possua algumas normas auto-aplicáveis, não seria o 

caso do artigo 9, que formula uma obrigação a ser realizada, progressivamente, pelos Estados. 

Similar e em evidente retrocesso face à grandeza do caso Shapiro versus Thompson, 

foi a postura da Suprema Corte norte-americana que, em 1996, recusou um apelo que 

questionava a possibilidade de imposição de limites mínimos de tempo de residência a 

imigrantes, para que tivessem acesso a benefícios sociais, recusando-se a obrigar o governo a 

restabelecer os benefícios, mesmo aos imigrantes legais.192  

Sob o ponto de vista da abrangência dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

usualmente protegidos naquela Corte sob o manto do princípio da igualdade de proteção, foi 

uma perda incomensurável, só em parte restaurada através de medida legislativa do 

                                                           
192 EEUU. Suprema Corte. Shapiro v. Thompson. Disponível em: 

<http://www.usvisanews.com/articles/memo929.shtml>. Acesso em: 9 jul. 2004. 
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Congresso, em 2002.193 

Amartya Sen, quando supera a discussão sobre a juridicidade ou não dos direitos 

humanos e identifica o aparato jurídico como útil à obtenção da liberdade, passa a assumir 

uma postura hermenêutica ontológica e tradicional buscando a “verdadeira essência” das 

liberdades que pretende proteger com seu discurso.  

Por outro lado, reconhece que as abordagens conceituais das liberdades que 

possibilitam o desenvolvimento humano são resultados de apreciações valorativas que devem 

ser expostas para garantir a liberdade de participação e compreensão fundamental à 

democracia.  

Através de uma análise crítica, aduz que as teorias econômicas propõem como 

liberdade, desde o respeito ao mercado selvagem, prescindindo da interferência do Estado em 

situações de insegurança social – tidas como parte do risco da liberdade do mercado – até, em 

sentido oposto, um desenvolvimento baseado no respeito e na prevalência das liberdades 

substantivas – tendência teórica que merece sua adesão.194 

Mesmo compreendendo que a liberdade exige o respeito ao ser humano e à sua 

dignidade e que, em verdade, é composta por elementos substantivos indissociáveis, o autor 

defende a utilização dos meios políticos de exercício da cidadania para proteção do que 

chama “facilidades econômicas” e “oportunidades sociais”, coincidentes com o que se 

denomina, na presente dissertação, direitos econômicos, sociais e culturais. 

Reconhece, no entanto, em crítica ao utilitarismo, que as pessoas em determinado 

estágio de exclusão social não teriam como exercer sua cidadania e lutar por seus interesses 

porque  sequer têm coragem de “desejar o bastante”, o que limita, completamente, o exercício 

                                                           
193 COHEN, Marc J. e BROWN, Mary Ashby. The right to adequate food, justiciability, and food security. 

Mimeografado, 2004, p. 14. 
194 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp. 46, 52 e 76. 
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das liberdades substantivas defendidas195, se considerarmos com exclusividade os meios 

políticos regulares de participação.  

Mas nem esta reflexão fá-lo admitir a existência de um direito às ditas oportunidades 

sociais como um direito em si, tampouco a possibilidade de cobrança judicial dos direitos 

correspondentes às necessidades reconhecidamente tão essenciais à liberdade, não obstante 

não negue expressamente esta última quando incorporados aos ordenamentos positivos os 

direitos humanos.  

Embora criticasse a definição de pobreza e fome pelas políticas públicas e a exclusão 

de pessoas em situação de pobreza e fome do atendimento dessas políticas, não chega a 

reconhecer a existência de um direito, oponível ao Estado, que assegurasse tal inserção por 

critérios científicos.196  

É visível, em síntese, a preocupação dos teóricos vinculados de alguma forma às 

ideologias econômicas liberais em distinguir radicalmente as esferas política e jurídica, o que 

termina por excluir da apreciação do Poder Judiciário as lesões e ameaças aos direitos 

humanos econômicos, sociais e culturais. 

Jürgen Habermas critica os argumentos liberais que supõem a possibilidade de 

existência de um ordenamento jurídico eticamente neutro, pois entende ser impossível a 

construção jurídica sem a discussão política, mas, para conferir legitimidade ao Direito, não 

faz referência a conteúdos normativos necessários, indispensáveis ou proibidos.  

Para o autor, havendo respeito às regras de formação das normas jurídicas, há Direito 

legítimo, o que termina por permitir a justificação de qualquer conteúdo normativo, com 

                                                           
195 SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 225, talvez em uma postura 

saudosista das “Quatro Liberdades” de Roosevelt. 
196 SEN, Amartya. Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. New York: Oxford 

Universitiy, 1981, p. 20. 
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presença ou ausência de direitos econômicos, sociais e culturais197, os quais, uma vez 

reconhecidos, estariam, sob a limitação orçamentária da “reserva do possível”198, consoante 

previsão do próprio Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Novamente discordando da postura liberal de democracia, a qual prevê a política 

como um instrumento mediador entre os interesses sociais e privados e também se afastando 

da postura republicana/substancialista americana, que adota uma visão protecionista dos 

direitos econômicos, sociais e culturais (que o autor enxerga extremamente idealista por tentar 

limitar eticamente os discursos políticos), apresenta, como a melhor opção, uma concepção 

procedimental do Direito.199 

Mesmo questionando os comunitaristas republicanos, percebe na teoria a vantagem 

de manutenção da coesão social por meio de uma maneira comunicativa que se coaduna com 

a sua proposta de ação comunicativa (único meio de entendimento entre orador e auditório, 

negociando as soluções adotadas de sorte a atender a todos os interesses) 200, mas nega a 

possibilidade de o consenso em conflitos de ideais sociais ser sempre obtido por meio de 

discursos éticos.201  

Propõe, então, uma coerência entre o discurso e a realidade concreta para que se 

possa  apurar  a  veracidade  das  assertivas  feitas.  Ao   mesmo  tempo,   contudo,   aduz   ser  

 

 

                                                           
197 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999, pp. 

176 e 193. 
198 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999, pp. 

159, 165, 176, 189, 190 e 205. 
199 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999, pp. 

231, 232, 238 e 240. 
200 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999, pp. 67 

e HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización 
social. Madrid: Taurus, t. 1, 1988a, pp.126, 137, 138. 

201 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999,               
p. 238. 
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indispensável à fala a pretensão de validade, o que pressupõe a intenção de que o que se diz 

seja verdadeiro, esteja adequado ao contexto normativo e corresponda às suas idéias.202  

O discurso dos direitos econômicos, sociais e culturais (como qualquer outro 

discurso) então, embora tenha pretensão de validade, nem sempre corresponderá à realidade. 

Situa sua proposta procedimentalista, enfim, como uma teoria discursiva, racional e 

reconstrutiva203, que rompe com a filosofia da consciência204 e consiste num meio-termo entre 

as propostas liberais e substancialistas, porque justifica o Direito através da identificação da 

formação da vontade política de forma institucionalizada.  

A racionalização do direito – termo que prefere por entender mais amplo que 

legitimação e menos abrangente que constituição de Poder – dá-se, então, a partir de 

procedimentos e pressupostos comunicativos próprios.205 

É de se esclarecer que, acerca do Estado Democrático de Direito, o autor sobressalta 

os aspectos formais do Direito moderno, considerando-o um mediador entre a autonomia 

privada e a pública, de sorte que a democracia se dará quando o procedimento de produção 

legítima do direito estiver institucionalizado juridicamente.206 

Com sua proposta, os direitos econômicos, sociais e culturais só teriam legitimidade 

jurídica quando integrantes de um ordenamento, através do processo legislativo de produção 

do direito. Enquanto houver omissão legislativa, então, não há caminhos jurídicos de 

exigibilidade, só políticos. 

                                                           
202 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización social.  

Madrid: Taurus Humanidades, t. 1, pp. 60 e 144, 1988a; e HABERMAS, Jürgen. Facticidade y validez: 
sobre el derecho y el Estado Democrático de Derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trota, 
2000, p. 76. 

203 HABERMAS, Jürgen. Facticidade y validez: sobre el derecho y el Estado Democrático de Derecho en 
términos de teoría del discurso. Madrid: Trota, 2000, p. 67. 

204 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1990, p.277. 
205 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999,               

pp. 242 e 244. 
206 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999,              

pp. 249 e 252. 
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Apesar do enfoque de legitimação dos procedimentos legislativos atuais, Jürgen 

Habermas reconhece que é impossível a realização dos direitos sociais pelo simples exercício 

da liberdade individual e com o respeito ao status negativo destes direitos, admitindo que sem 

garantia de justiça social não há sequer a capacidade de querer ou ter, que impulsiona os 

indivíduos à luta política pela realização dos direitos, sendo indispensável, para assegurar esta 

liberdade mínima (liberdade de querer), a introdução – institucionalizada – de direitos 

econômicos, sociais e culturais que assegurem uma distribuição de renda mais justa.  

Do que o autor aparentemente discorda é da forma com que foi materializada a 

proposta socialista, que, ao seu ver, limita a liberdade de escolha dos cidadãos e é paternalista, 

propondo, então, uma mediação que possibilite ao cidadão, conscientemente, lutar pelo seu 

direito e espaço.207 

Para assegurar o direito humano à alimentação adequada, deduz-se, a partir do 

pensamento habermasiano, que o brasileiro teria que lutar, politicamente, pela introdução 

legislativa de mecanismos de defesa e de realização.  

As teorias baseiam-se, em síntese, na distinção radical entre atos políticos e jurídicos 

e, em nome do princípio da Separação dos Poderes, na impossibilidade de ingerência do 

Poder Judiciário nestes atos políticos. 

Utilizando como exemplo a mesma ação direta de inconstitucionalidade já referida 

para evidenciar a compreensão, pelo Supremo Tribunal Federal, da natureza programática das 

normas constitucionais que prevêem os direitos econômicos, sociais e culturais, pode-se 

identificar que o STF atribui aos Poderes Executivo e Legislativo, com exclusividade, o papel 

de assegurar a efetividade dessas normas, aduzindo por exemplo, que, apesar de evidente a 

inconstitucionalidade da omissão do Poder Legislativo em atender ao direito social ao salário 

                                                           
207 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999,          

pp. 256 e 257. 
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mínimo, não tem atribuição para suprir tal inconstitucionalidade, sendo esta prerrogativa 

exclusiva do Poder Legislativo “inadimplente”.   

Este entendimento permanece até os dias atuais208 e não se limita às ações diretas de 

controle de constitucionalidade; no Mandado de Injunção o STF ainda adota a mesma postura 

há anos.209 

Na verdade, a jurisprudência aponta para a compreensão de um alto grau de 

discricionariedade210 do Poder Executivo e do Poder Legislativo na realização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. O  caso Eldridge versus British Columbia, apreciado pela 

Corte Constitucional canadense, em 1997, mostra que também em países desenvolvidos; o 

Poder Judiciário evita determinar quais as políticas públicas a serem executadas pelo 

Executivo. 

A Corte canadense, apesar de reconhecer que os surdos têm seu direito à saúde 

violado por não possuírem atendimento de intérprete de linguagem dos sinais nos serviços de 

saúde –, admitindo a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais – 

compreendeu que a simples declaração da inconstitucionalidade da omissão estatal seria 

suficiente para assegurar o direito social, presumindo que, no prazo de seis meses, o Poder 

Executivo identificaria uma política pública adequada para atender ao direito reconhecido 

pela Corte Constitucional e a executaria, independentemente de ordem judicial. 

É necessário evidenciar, no entanto, que a Corte Constitucional canadense avança em 

relação ao STF, pois determina que o Poder Executivo estude as políticas públicas que podem 

atender aos direitos à saúde e à igualdade reconhecidos e execute a que entender mais 

                                                           
208 BRASIL. STF. ADI 1458 MC / DF Relator(a): Min. CELSO DE MELLO.  

Julg.:  23/05/1996, Tribunal Pleno, DJ 20/09/96, pp.34531. 
209 Ex vi o primeiro mandado julgado pelo STF (MI 107), em 1990. 
210 Sobre o tema ver KRELL, Andreas. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle 

dos conceitos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: Um estudo comparativo. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 
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apropriada, no prazo suficiente de seis meses, em respeito à declaração de 

inconstitucionalidade por omissão daquela Corte. Com essa ordem atende à legitimidade 

democrática do Poder Executivo em fazer as escolhas das melhores políticas públicas, mas 

não permite que continue inerte. 

Talvez até tenham tido esse mesmo sentido as primeiras comunicações de 

inconstitucionalidade por omissão do Supremo Tribunal Federal ao Poder Legislativo211. No 

entanto, a prática jurídica nacional já demonstrou que não há mais porque presumir que o 

Poder Legislativo, em respeito à declaração de inconstitucionalidade do Poder Judiciário, 

atenderá às orientações deste e assegurará o exercício dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. No caso brasileiro, a decisão do Poder Judiciário não assegura a efetividade do 

direito. 

Mais próximo à justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, Ronald 

Dworkin faz severa crítica à manipulação do conceito do direito à liberdade (e dos direitos 

civis e políticos em geral) como forma de afastar possibilidades de implementação de justiça 

social, mas propõe um meio-termo como a solução adequada, postulando a impossibilidade de 

um direito à liberdade (que inclui a liberdade de comércio, por exemplo) que não seja passível 

de alguma limitação. 

Portanto, alterna o foco das concepções liberais para a igualdade – o que já é um 

grande avanço – que asseguraria a liberdade igual para todos, sem admitir a prevalência de 

um grupo em razão de outro, salvo sob justificativas utilitaristas – não obstante reconheça os 

graves problemas do utilitarismo.212 

 

                                                           
211 E as decisões em Mandado de Injunção. 
 

212 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 410, 415, 421 e 426. 
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Critica os argumentos de inexistência de uma única resposta correta aos casos 

concretos, pois entende que assegurar a sua possibilidade é uma questão de fundamental 

importância para a própria sobrevivência do Direito.  

A fim de justificar sua posição, oferece o autor a distinção entre regras e princípios, 

como espécies de norma, aduzindo que a utilização dos princípios, em razão da ponderação 

sem a necessária exclusão de uma ou outra norma – o que não acontece com as regras – 

oferece a solução para os casos em que se necessite limitar o direito à liberdade em razão de 

outro direito 213. 

Com isso, dá relevo aos direitos da igualdade e ao princípio da dignidade humana, 

mas não os considera absolutos e soberanos, percebendo que, muitas vezes, eles podem 

perecer sob outro direito, a depender da situação concreta. 

Defende, ainda, sob o argumento da utilização dos princípios, a necessidade de 

criação do direito pelos magistrados quando da interpretação legal ou da ausência de regras 

sobre determinado caso concreto. Com isso critica a alegação de proibição de tal atividade 

pelos juízes em razão de não serem democraticamente eleitos para tanto, afirmando que não 

ser eleito é fundamental para uma análise da situação livre de pressões populares – neste 

momento encaminha-se na direção oposta à teoria habermasiana.214 

Para adequadamente decidir cada caso concreto, cria a figura do juiz-Hércules, com 

aptidões sobre-humanas que presumem o conhecimento de tudo que se inclui no direito posto 

e a capacidade de definir teorias constitucionais e políticas completas que lhe permitam 

soluções de situações não previstas.215 

                                                           
213 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 35, 39, 44, 65, 71, 

122, 128 e 430. 
214 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 130, 134 e 135; e 

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 17 e 27. 
215 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp.  165 e 166. 
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Do ponto de vista hermenêutico também nega a necessidade de se descobrir a 

“vontade da norma” ou a “vontade do legislador” – inclusive constituinte –, não apenas 

porque dificilmente é identificada “uma vontade” do constituinte/legislador, mas 

principalmente porque o referencial utilizado então pode não ser adequado para a realidade 

atual e para decidir o conflito.216 

Quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais, faz alguns comentários que 

permitem a compreensão de defesa do “mínimo existencial” e de alguns direitos que incluem 

sujeitos diversos dos pobres e indigentes, como o direito à arte. Porém, tudo isso, afirma, 

numa perspectiva “realmente liberal”.217 

A teoria de Ronald Dworkin, embora flutuando a partir do liberalismo, não nega a 

possibilidade de solução judicial das demandas pela realização dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, conseqüentemente também não a nega com relação ao direito humano à 

alimentação, apenas não assegura que os direitos sociais, em toda a sua dimensão e aspectos, 

devam ser sempre considerados em supremacia a outros e, notadamente, quando seus titulares 

forem pessoas em boa situação econômica.  

Partindo do referencial teórico de Ronald Dworkin, Gomes Canotilho resume as 

críticas à exigibilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais à seguinte assertiva: 

Estas objeções devem ser tomadas a sério, enquanto globalmente consideradas, mas 
baseiam-se todas numa ‘conjectura’ que aqui devemos refutar ou confirmar – a de 
que as posições jurídico-prestacionais se reduzem a um único tipo de situação 
jurídica, regulada por normas indeterminadas, vagas, injusticiáveis, não acionáveis, 
e, em último termo, não vinculantes.218 

 

                                                           
216 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 71 a 79. 
217 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 312 a 317, 331, 332, 

346 e 441. 
218 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 53. 
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Como são muitos os argumentos jurídicos que impedem ou dificultam a 

justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais e, conseqüentemente, diminuem 

os instrumentos disponíveis à exigibilidade do direito humano à alimentação adequada, no 

próximo capítulo será feito um contraponto a todos os argumentos, enfatizando as opiniões 

favoráveis à referida justiciabilidade. 
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CAPÍTULO IV 

A JUSTICIABILIDADE DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DA EFETIVIDADE CONSTITUCIONAL 

4.1 Juridicidade e exigibilidade judicial das normas constitucionais que 

reconhecem os direitos econômicos, sociais e culturais 

Não obstante alguns autores terem defendido que as normas constitucionais que 

reconheciam direitos econômicos, sociais e culturais, na verdade, não eram jurídicas, o 

desenvolvimento das discussões em torno do tema mostrou que havia outras respostas ao 

novo padrão de normas constitucionais que não simplesmente negar-lhes a juridicidade. 

Com relação a Estados que não subscreveram o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais ou que, apesar de subscrevê-lo, não o ratificaram e tampouco 

contêm os direitos econômicos, sociais e culturais em suas Constituições, a exemplo dos 

EEUU, é importante destacar que o fato de não o terem ratificado não lhes assegura o direito 

de negar a sua existência ou de obstaculizar o seu adimplemento.219 

É evidente que a falta de previsão expressa dos direitos econômicos, sociais e 

culturais em Cartas Constitucionais impõe um exercício hermenêutico muito maior para 

assegurá-los juridicamente dentro dos referidos Estados, pois hão de derivar do conteúdo dos 

princípios jurídicos, a exemplo da dignidade humana e da liberdade, nos quais os próprios 

estado-unidenses reconhecem inseridas as liberdades materiais: “freedom from want”. 

 

                                                           
219 COHEN, Marc J. e BROWN, Mary Ashby. The right to adequate food, justiciability, and food security. 

Mimeografado, 2004, p.8. 
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Nas hipóteses em que as normas cuja juridicidade é questionada encontram-se dentro 

das Constituições, a rejeição dos argumentos torna-se mais fácil. 

O italiano Vezio Crisafulli, reconhecendo que a existência de normas com um 

conteúdo valorativo acentuado, demasiadamente vago ou indeterminado que dificultam a 

identificação de uma regra de conduta, como se estava habituado, faria alguns autores 

questionarem a juridicidade do seu objeto, ressalta que tais normas, quando expressas na 

Constituição, servem, no mínimo, como limite negativo da atuação do Estado e da sociedade 

e, conseqüentemente, devem ser consideradas como jurídicas.220 

As normas constitucionais que prescrevem modelos e metas de atuação às pessoas 

que exercem o poder estatal, embora não possuam em seu corpo uma sanção, valem-se das 

demais regras e princípios existentes no ordenamento jurídico para se impor. A sua 

juridicidade está localizada na sua integração e adequação ao sistema jurídico. Isso nem o 

normativista Kelsen discute.221 

Insertas na Constituição, quaisquer normas funcionam, no mínimo, como norte para 

a hermenêutica e limite de constitucionalidade da atuação do poder estatal. Logo, as normas 

constitucionais que reconhecem os direitos econômicos, sociais e culturais, são normas 

jurídicas, inclusive sob o aspecto formal.  

Quanto ao fato de serem dotadas de um conteúdo valorativo mais forte, isto não 

exclui a sua juridicidade, pois toda norma jurídica tem, como conteúdo, um valor social. A 

discussão quanto à prescindibilidade, ou não, do estudo desses valores para a ciência jurídica, 

apesar de importante, não é objeto deste estudo, embora seja relevante deixar clara a afinidade  

 

                                                           
220 CRISAFULLI. Vezio. La Costituzione e le sue disposizioni di principio. Milão: Dott. A. Giuffrè, 1952.           

p. 36 e nota de rodapé s/n, pp. 36 e 37. 
 

221 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1987, pp. 59 a 62.  
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com as correntes doutrinárias que consideram o valor como elemento integrante da norma e, 

como tal, digno de atenção e estudo tanto quanto quaisquer outros componentes. 

Após longo período de debates doutrinários a respeito da existência de normas 

materialmente e formalmente constitucionais222 – que não será resgatado neste estudo –, a 

maioria dos autores tem reconhecido a todas as normas contidas na Constituição, inclusive ao 

preâmbulo, a juridicidade e a supremacia peculiares à Lei Maior.223 

Aceitando a necessidade de uma referência formal para assegurar o fundamento de 

validade do Direito, Luigi Ferrajoli propõe que ao elemento formal seja conjugado um 

elemento substancial correspondente ao respeito e à satisfação dos direitos fundamentais, 

voltando-se ao problema da efetividade desses direitos.  

Esses direitos fundamentais não teriam como referência a confusão entre democracia 

e onipotência da maioria (assumindo aqui uma postura evidentemente crítica aos 

procedimentalistas), legitimada por uma democracia representativa limitada por interesses 

econômicos imiscuídos na esfera política.224 

Os direitos fundamentais por ele defendidos abrangem tanto os direitos de liberdade 

– civis e políticos – como sociais – econômicos, sociais e culturais –, todos com o status 

negativo e positivo indispensável à associação do texto normativo à realidade social. 

Sua preocupação, para além da definição da legitimidade do Direito, passa para o 

desenvolvimento  de  “garantias jurídicas e institucionais” que possam vincular as autoridades  

 

                                                           
222 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora Limitada, t. 2, 1983,           

pp. 9 a 12. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 
2.000, p. 153. 

223 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora Limitada, t. 2, 1983,            
p. 217. 

224 FERRAJOLI, Luigi. “El Estado Constitucional de Derecho hoy: el modelo e su divergencia de la realidad”. 
In: Corrupción y Estado de Derecho: el papel de la jurisdición. Madrid: Trotta, 1996, pp. 20, 21 e 22. 
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responsáveis a tal ponto que se associem os programas constitucionais ao funcionamento real 

das instituições.225 

Propõe alguns instrumentos formais que assegurariam o adimplemento estatal das 

metas constitucionais, notadamente quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais, 

tradicionalmente desprovidos de instrumentos de garantia, quais sejam: reserva de cotas 

mínimas de aplicação orçamentária – com correspondente extensão do controle de 

constitucionalidade – e uma renda mínima garantida a todos a partir de determinada idade, 

tudo isto financiado por um sistema de exação fiscal progressivo.226 

Neste mesmo sentido encontra-se a proposta de Fernando Scaff com relação ao 

reconhecimento do princípio da afetação das contribuições, dentro da Constituição Federal 

brasileira, segundo o qual o sujeito ativo estaria obrigado a utilizar o produto da arrecadação 

nos fins que geraram as referidas contribuições.227 

Visando à inclusão social como objetivo do Estado de Direito e subordinando o 

direito individual às ações estratégicas acordadas no processo político de deliberação da 

vontade da maioria, já que o parlamento não deve obedecer às leis de mercado, como 

pretendem os liberais, o garantismo enfatiza o caráter devedor do Estado para com a 

realização dos direitos fundamentais. 

Prega Luigi Ferrajoli a limitação constitucional a todos os Poderes. Esta limitação 

inclui-se tanto nos aspectos formais quanto substanciais de garantia aos direitos fundamentais,  

 

                                                           
225 FERRAJOLI, Luigi. “El Estado Constitucional de Derecho hoy: el modelo e su divergencia de la realidad”. 

In: Corrupción y Estado de Derecho: el papel de la jurisdicción, pp.15 a 29. Madrid: Trotta, 1996, p.25. 
226 FERRAJOLI, Luigi. “El Estado Constitucional de Derecho hoy: el modelo e su divergencia de la realidad”. 

In: Corrupción y Estado de Derecho: el papel de la jurisdición, pp.15 a 29. Madrid: Trotta, 1996, p.26. 
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 SCAFF, Fernando Facury. “Direitos humanos e desvinculação das receitas da União – DRU”. In: FISCHER, 
Octavio Campos (org.). Tributos e direitos fundamentais, pp. 63 a 79. São Paulo: Dialética, 2004, p. 63. 
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o que implica um sistema de controles eficiente e, por conseguinte, uma forte atuação do 

Poder Judiciário assegurando a supremacia constitucional.228 

No Brasil, a polêmica quanto à justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e 

culturais remete à discussão referente à capacidade de produzir efeitos das normas jurídicas 

que os prevêem. É de se ressaltar que a maioria dos profissionais jurídicos brasileiros se faz 

valer da classificação de José Afonso da Silva, apesar de não perceber (ou não destacar) a 

contradição, em termos, que a teoria apresenta e que é fundamental para admissão da 

exigibilidade judicial dos referidos direitos. 

As normas constitucionais que prevêem estes direitos foram chamadas por José 

Afonso da Silva de normas constitucionais de eficácia limitada e conteúdo programático e 

traduzem o conteúdo social da Constituição. 

Pela terminologia utilizada (conteúdo programático) remanesce a idéia de 

inexigibilidade, de adiamento, de programa para o futuro, predominante nas doutrinas 

internacionais das normas não bastantes em si, não auto-executáveis..., sempre vinculadas aos 

direitos econômicos, sociais e culturais, cuja natureza seria eminentemente diversa da dos 

direitos civis e políticos, por definirem obrigações futuras e sem formulação precisa. 

Todavia, o autor assevera que a eficácia dessas normas depende muito do próprio 

enunciado, o qual dirige-se, muitas vezes, ao legislador, outras ao Poder Público em geral e 

outras, à ordem econômico-social. Mas o fato de depender da atuação do Estado não implica, 

de forma alguma, a inexistência de carga eficacial e tampouco o impedimento de constituírem 

direito subjetivo.229 

                                                           
228 FERRAJOLI, Luigi. “Se assolutismo fa rima com maggioritario”. In: DA LIBERAZIONE, Luigi Ferrajoli 

indaga il nuovo culto Del capo. 19/10/1996. Disponível em: 
<http://www.mclink.it/assoc/malcom/riforme/ferrajol.htm.>. Acesso em: 9 jul. 2004. 

 

229 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 136, 
137, 140, 141, 142, 147-150, 152 e 155. 
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É possível compreender, a partir da lição aparentemente contraditória do autor, que, 

apesar de essas normas conterem programas que devem ser cumpridos pelo Poder Público em 

geral (inclusive pelos responsáveis pela construção da ordem econômico-social) e pelo Poder 

Legislativo, especificamente, o dever já está caracterizado a partir da vigência da norma 

constitucional.  

Logo, a omissão no adimplemento da obrigação estatal pode ser questionada pelos 

credores titulares do direito subjetivo econômico, social ou cultural. 

As normas constitucionais chamadas “programáticas” são, pois, normas jurídicas que 

estabelecem comandos que orientam a atuação do Estado, definindo em que sentido pode e 

deve dirigir suas ações. Apesar de tradicionalmente classificadas como tendo sua “eficácia 

limitada”, são dotadas de aplicabilidade e eficácia imediata (e direta230) vinculando o poder 

estatal, tanto quando reconhecem direitos fundamentais civis e políticos, quanto quando 

declaram os direitos sociais, econômicos ou culturais, sem distinção. 

Ratificando a idéia de efetividade formal (ou eficácia jurídica) das normas que 

prevêem direitos econômicos, sociais e culturais, tanto quanto das demais normas definidoras 

de direitos fundamentais, Eros Grau aduz que o artigo 5°, § 1° da Constituição brasileira 

impõe que tais normas devem ser imediatamente cumpridas, independentemente da atuação 

futura do Poder Público. O que não assegura a Constituição, continua o autor, é a efetividade 

material ou eficácia social, ou seja, não garante que as condutas concretas necessárias à 

realização dos fins previstos nas normas ocorram.231 

Em reforço a esta compreensão da natureza das normas que prevêem direitos 

econômicos, sociais e culturais, Marc Cohen e Mary Brown aduzem que entender que é 

                                                           
230 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 

direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 20. 
 

231 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 341. 
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“aspiracional” a natureza dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais e “inalienável 

e imediatamente exigível” a dos direitos civis e políticos é uma compreensão inadequada dos 

primeiros, vez que é muito bem estabelecido internacionalmente que os Estados têm o dever 

de respeitar, proteger e realizar (facilitar ou prover) os direitos econômicos, sociais e 

culturais, o que implica, necessariamente, a possibilidade de exigibilidade judicial.232 

Christophe Golay rechaça ainda os argumentos contrários à justiciabilidade dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, no que diz respeito à suposta diferença de natureza 

entre as categorias de direitos humanos que traria para os direitos econômicos, sociais e 

culturais uma maior necessidade de investimentos orçamentários diante da existência de 

obrigações estatais positivas, aduzindo que tais argumentos são errôneos. 

Os direitos civis e políticos, segundo o autor, também demandam a prestação estatal 

positiva, como bem reconheceu a Corte Européia de Direitos do Homem, no caso Airey 

versus Irlanda, decidindo que, em ordem a garantir o devido processo legal e justo, bem como 

o próprio acesso à justiça, os Estados assumiram também obrigações positivas e não 

meramente negativas, como se costuma asseverar. In casu há a obrigação estatal de garantir 

uma defesa eficiente à demandante, o que implica a contratação de um advogado para a 

mesma.233 

Marc Cohen e Mary Brown, na mesma linha, lembram que não é verdade que a 

realização dos direitos civis e políticos implicariam um gasto mínimo e que a dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, em oposto, pesados encargos aos cofres públicos. Para 

comprovar  seu  argumento  lembram  que  raramente  a efetivação de direitos civis e políticos  

 

                                                           
232 COHEN, Marc J. e BROWN, Mary Ashby. The right to adequate food, justiciability, and food security. 

Mimeografado, 2004, p. 9. 
 

233 GOLAY, Christophe. Droit à l’alimentation et accès à justice: Le pacte internacional relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels devant les juridictions nationales. Mimeografado. 2004, pp. 7 e 8. 
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implica pequenos gastos e citam como exemplo os períodos de eleição, que demandam 

substanciais despesas para os cofres públicos.234 

Christophe Golay faz referência, ainda, ao Comentário Geral n.° 6 do Comitê de 

Direitos do Homem, que ratifica o entendimento de que o direito à vida, inerente à pessoa 

humana, implica a adoção de inúmeras medidas positivas por parte dos Estados.235 

Com relação ao argumento de que a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais 

e culturais seria uma ingerência indevida do Poder Judiciário dentro da esfera política, 

privativa dos Poderes Executivo e Legislativo, aduz Christophe Golay que, de forma alguma, 

a exigibilidade judicial desses direitos romperia com o princípio da divisão dos Poderes, pois 

cabe a todos os Poderes do Estado a garantia de que as obrigações relativas ao direito humano 

à alimentação adequada, por exemplo, sejam cumpridas, inclusive no que diz respeito à 

destinação orçamentária.236 

Em resposta ao receio de que o Poder Judiciário não seria legítimo para assegurar os 

direitos econômicos, sociais e culturais, Malcom Langford nota ainda que as Cortes 

assegurariam a proteção dos direitos da minoria. A demonstração da pertinência democrática 

da intervenção do Judiciário, afirma, dá-se com a observação de que os casos de violações de 

direitos econômicos, sociais e culturais, em geral, dizem respeito a grupos vulneráveis, sub-

representados a quem falta poder político.237 

Vários são os Comentários Gerais que asseveram expressamente a necessidade do 

reconhecimento da justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais. O Comentário 
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Geral n.° 3, por exemplo, em seu parágrafo 5°, estabelece que “entre as medidas que devem 

ser consideradas apropriadas, além da legislação, está a provisão de remédios judiciais 

relativos aos direitos que podem, de acordo com o sistema jurídico nacional, ser considerados 

justiciáveis”.238 

O Comentário Geral n.° 12, tratando especificamente do direito humano à 

alimentação adequada, é ainda mais enfático, em seu parágrafo 32:  

Qualquer pessoa ou grupo que seja vítima de violação do direito humano à 
alimentação adequada deveria ter acesso a efetivos remédios judiciais ou de outra 
natureza tanto em nível internacional quanto nacional. Todas as vítimas de tais 
violações têm direito a reparações adequadas, as quais podem ter forma de 
restituição, compensação, satisfação ou garantia de não-repetição...239 

Rolf Künnemann aduz que descobrir quando uma violação a direito humano é ou não 

justiciável depende em parte do seu grau de implementação legal e do sistema jurídico estatal, 

mas principalmente dos próprios juízes, de quando eles aplicam ou não as leis internacionais e 

nacionais de direitos humanos onde elas existem.240  

Argumentos em defesa da justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e 

culturais não faltam. Não se pretende que o Poder Judiciário passe a executar todas as tarefas 

dos Poderes Legislativo e Executivo, mas tão-somente que impeça, de fato, as omissões 

inconstitucionais, suprindo-as se e quando necessário, e que desconstitua as políticas públicas 

comprovadamente ineficazes, inconstitucionais e ilegais, evitando o gasto irresponsável do 

erário. 
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O padrão teórico que vem sendo adotado pelo Poder Judiciário brasileiro, no entanto, 

com relação à efetividade das normas constitucionais e à determinação de obrigação de 

realizar políticas públicas, geralmente repete os argumentos liberais e procedimentalistas, 

sendo visto por Lenio Streck como reflexo de uma crise do Estado, que se evidencia na 

prática de uma hermenêutica ultrapassada que não permite a leitura dos textos normativos a 

partir do momento histórico que se vive.  

Essa hermenêutica arcaica baseada no mito da possibilidade de descoberta da 

“essência” dos objetos não assume que qualquer intérprete, ao compreender o texto, cria a 

norma a ser aplicada, fazendo-o a partir de suas vivências, conceitos e pré-conceitos, os quais 

têm refletido, no caso brasileiro, posições liberal-individualistas241, traduzidas por Antônio 

Carlos Wolkmer como “ideologia da ocultação”.242  

Propõem os defensores da hermenêutica crítica (ou contemporânea, ou construtiva...) 

que se aceite que o sentido das palavras não é unívoco e, por conseguinte, que não existe o 

“sentido da norma” ou a “vontade da lei”, ou ainda, a “vontade do Legislador” (consoante 

defendido pela dogmática tradicional através da implementação da “filosofia da 

consciência”).  

As vontades, ao final, servem apenas para a defesa de uma ideologia de manutenção 

do status quo, incompatível com a pós-modernidade e seus conflitos difusos e coletivos. 

Para agir juridicamente de sorte a romper com os padrões tradicionalmente 

formalistas e normativistas é necessário assumir que o Direito tem um papel de transformação 

social e é responsável pela efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais que 

realizarão o Estado Democrático de Direito, além de perceber que o Poder Judiciário tem um 

                                                           
241 STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do Direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2003, pp. 84, 89, 106, 109, 190, 256 etc. 
242 WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, Estado e direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 154. 
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papel bem maior do que o que se pretende atribuir.  

Lenio Streck indica as teorias que defendem o reconhecimento dos princípios 

constitucionais como marcos valorativos, os quais devem nortear a realização da Constituição 

como instrumentos desta nova hermenêutica. Em síntese, sugere a compreensão de que o 

Direito, enquanto saber reprodutivo, deve ser substituído pela construção de novos 

paradigmas e, notadamente, clarear caminhos encobertos.243 

Observe-se que permeia a proposta deste autor uma postura substancialista, que se 

assume enquanto tal, e o faz compreender a realidade sob uma perspectiva socialista que 

enxerga na Constituição Federal de 1988.244 

A proposta da “Nova Crítica do Direito” sugerida pelo autor pressupõe a 

reformulação do ensino jurídico com a aproximação dos cursos aos problemas do mundo real, 

aos problemas sociais que afligem o país, ao revés de se manter em um mundo abstrato 

exclusivamente legal245, aproximando-se, nitidamente, da construção dos juízes-Hércules 

propostos por Ronald Dworkin, com a diferença de que a legitimidade da justiciabilidade dos 

direitos econômicos, sociais e culturais não se funda na existência concreta desses juízes 

hercúleos.  

 

 

                                                           
243 STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do Direito.                    

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, pp. 18, 19, 92, 230, 231, 242, 261 e 309. 
244 STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do Direito.                    

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 288. 
245 STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do Direito.                   

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, pp. 79, 81 e WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao 
direito: o direito não estudado pela teoria jurídica moderna. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, v. 3, 1997, 
pp. 12,  63 a 68.  
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4.2 Um caminho hermenêutico possível 

Que as normas constitucionais que prevêem direitos econômicos, sociais e culturais 

são jurídicas e produzem alguns efeitos imediatos, apesar de intituladas de “normas de 

eficácia limitada”, é hoje certo consenso entre os juristas nacionais. Resta ainda tornar 

majoritário o entendimento de que entre esses efeitos está o de gerar obrigação jurídica estatal 

justiciável, correspondente aos direitos nelas contidos, o que implica reconhecer que, em 

nada, a natureza dos direitos econômicos, sociais e culturais diverge dos civis e políticos. 

Interessante destacar, no que tange à configuração de direitos subjetivos, a lição 

dogmática do mestre maior do normativismo jurídico, Hans Kelsen246. O escólio kelseniano 

não só admite a existência das normas jurídicas não-autônomas, que não prevêem sanção em 

seu próprio corpo, mas também reconhece nestas normas a capacidade de gerar dever jurídico 

para o Estado.  

Estariam estas normas incluídas na categoria capaz de gerar  direitos subjetivos por 

ele nomeados “direitos políticos”, cujos fundamentos de existência seriam a rigidez 

constitucional e o controle de constitucionalidade disponível ao indivíduo.  À época, o autor 

citou como exemplo os direitos da liberdade, contudo, a regra, para quem a aceita, deve ser 

aplicável a qualquer norma jurídica e a qualquer direito que atenda a tais fundamentos. 

Percebe-se que as normas chamadas programáticas têm a potencialidade descrita por 

Hans Kelsen, à medida que o ordenamento jurídico brasileiro oferece instrumentos políticos, 

judiciais e sociais aptos a assegurar o imediato atendimento à sua prescrição, impondo uma 

postura ativa do Poder Judiciário na garantia de efetividade das referidas normas 

constitucionais. 

                                                           
246 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1987, pp. 59 a 62, 153, 155 a 157.  
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Como lidar então com os inúmeros argumentos teóricos divergentes e ainda 

prevalentes que negam a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, apesar 

da existência de outros tantos, porém minoritários, que a defendem? 

Uma hermenêutica crítica, como a adotada por Lenio Streck, tem um papel 

fundamental quando se lida com juristas que ignoram o seu papel transformador e a 

possibilidade de, jurídica e cientificamente, romper com o processo de manutenção do sistema 

de exclusão social. 

Informar que é possível utilizar o discurso jurídico tradicional para proceder 

criticamente e superá-lo, construindo normas transformadoras, independentemente dos rótulos 

criados pelos doutrinadores de reputação ilibada;  esclarecer o caminhar histórico que formou 

o Direito moderno; demonstrar a importância de conhecer os reais conflitos sociais 

transindividuais que permeiam a realidade nacional; e apontar para a manipulação dos 

conceitos jurídicos que deram causa a uma perspectiva individual-liberalista predominante no 

Direito é, sem dúvida, um grande passo para a transformação do Direito no sentido da 

efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

Romper com as estruturas reprodutoras, em busca de uma perspectiva mais 

democrática para o Direito, no entanto, exige mais dedicação e tempo do jurista que 

simplesmente repetir decisões dos Tribunais Superiores ou copiar textos de doutrinadores 

reconhecidos, pois implica a necessidade de construção dialética do próprio Direito, 

buscando-se, na realidade social, os espaços que permitem a adequação do texto legal.  

O que ocorre, porém, é que a maioria das posições formalistas e individual-

liberalistas adotadas nas decisões judiciais não o são por falta de consciência, mas por 

preferência  ideológica,  e  a escolha de manutenção do status quo não é feita apenas em razão  
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do conforto de decidir consoante julgados dos Tribunais, ou ignorância da possibilidade de 

romper com os padrões, mas também por anuência às idéias e ideais liberalistas, ou inúmeras 

outras circunstâncias que findam por influenciar um magistrado no momento de sua decisão. 

Alguns autores aduzem, por exemplo, que a inexistência de uma ação judicial própria 

que assegure a contraprestação do dever estatal correspondente ao direito previsto pela norma 

é a nota característica da norma programática247. Outros, embora defendam a possibilidade de 

identificação, nas normas programáticas, de um direito subjetivo em sentido negativo, 

questionam a existência de um direito subjetivo em sentido positivo, oponível ao dever de 

realização pelo Estado.248 

Será que de fato não acreditam que, ao definir o modus operandi do Estado, a norma 

programática, por ser norma jurídica, produz inúmeros efeitos imediatos e gera para o cidadão 

o direito de exigir do Estado que aja conforme os ditames constitucionais249, notadamente 

porque é parâmetro de controle de constitucionalidade?250  

Será que ao oferecer instrumentos jurídicos e políticos para que se obrigue a parcela 

inerte do Estado a cumprir direitos civis e políticos, a exemplo das ações de controle de 

constitucionalidade, do mandado de injunção, da argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, do mandado de segurança, da ação civil pública, do direito de petição, da 

participação da sociedade na formulação de políticas públicas, entre outros, a Constituição 

Federal tinha o intuito de excluir os direitos econômicos, sociais e culturais? 

 

                                                           
247 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244. 
248 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001, p.274. 
249 CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra Editora 

Limitada, 1994, pp. 343 e 368. 
250 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: Coimbra Editora Limitada, t. 2, 1983, pp. 

219 e 220. 
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Instrumentos jurídicos existem e estão à disposição dos juristas para cumprir o papel 

que lhes é constitucionalmente assegurado na defesa de todos os direitos fundamentais. Se 

estes instrumentos são utilizados ou não, ou se a eles é dada toda a dimensão exigida pelo 

princípio da efetividade das normas constitucionais, é outra questão, que, evidentemente, tem 

um cunho ideológico de grande relevo. 

É impossível negar que a grande maioria dos direitos sociais prestacionais brasileiros 

está prevista em compromissos constitucionais que ainda não foram adimplidos. As normas 

que prevêem esses compromissos não são, em si, de eficácia limitada ou plena; elas são aquilo 

que se diz e acredita que sejam.  

Verifica-se, por exemplo, que, mesmo com menor variação, a Constituição Federal 

de 1988, na definição dos direitos civis e políticos também  utilizou normas que poderiam ser 

taxadas de programáticas e os autores não questionam a sua aptidão de gerar direitos 

subjetivos ou exigibilidade imediata.  

Não há porque diferençar as normas que prevêem direitos civis e políticos das que 

reconhecem os direitos econômicos, sociais e culturais nem nas teorias nem na práxis jurídica. 

Todas as normas constitucionais geram um dever para o Estado e o cidadão tem o direito de 

exigir que os governantes respeitem e cumpram as obrigações constitucionais. 

O ponto central da celeuma sobre a capacidade de as normas constitucionais 

programáticas que expressam direitos econômicos, sociais e culturais gerarem direitos 

subjetivos e obrigações estatais não se localiza na natureza técnico-jurídica da regra que o 

contém, como insistem a doutrina e jurisprudência pátrias (mantendo-se em uma postura 

extremamente conservadora e tradicionalista), mas no conteúdo ideológico do direito 

fundamental nela previsto e na conveniência política de sua implementação.251 

                                                           
251 O tema remete ao debate sustentado por Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt, Konrad Hesse, Vezio Crisafulli e 

tantos outros em torno da imperatividade da própria Constituição e da efetividade de suas normas, pois são 
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Observe-se, por exemplo, que a dificuldade em aceitar o caráter jurídico dos direitos 

econômicos, sociais e culturais é tão grande que os autores terminam por confundir o 

cumprimento dos deveres correspondentes com paternalismo252 ou até mesmo por recusar a 

existência de um devedor correspondente ao sujeito de direito.253  

É claramente perceptível a rejeição da concepção dos direitos econômicos, sociais e 

culturais como direitos pela própria linguagem eleita pelos autores liberais – logo, a utilização 

de uma teoria garantista por estes autores estaria limitada – como atualmente está – aos 

direitos civis e políticos ou ao mínimo existencial (este somente porque não há vida e, 

conseqüentemente, liberdade, sem a realização do mínimo existencial).  

A integridade, a liberdade e a igualdade humana têm um certo grau de aceitabilidade 

como princípios internacionais que as resguardam de ações estatais, todavia, o mesmo não 

pode ser dito acerca da dignidade254, vez que ainda se discute quais as mínimas condições a 

serem garantidas a todos os seres humanos para que alcancem uma vida digna, bem como que 

obrigação têm os Estados e os demais seres humanos para a construção desta dignidade.255  

A vida é digna com a realização do “mínimo existencial” proposto por Lobo Torres? 

A dignidade humana deixou de ser um mero ideal para ser um princípio jurídico 

internacionalmente reconhecido em tratados e convenções internacionais, e as celeumas em 

relação  ao  conteúdo  jurídico  do  princípio  da  dignidade   ganham   importância   diante  da  

 

                                                                                                                                                                                     
os fundamentos sociais e políticos, muito mais que os técnico-jurídicos, que fazem com que algumas normas 
constitucionais sejam eficazes e efetivas e outras não.  

252 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional,  financeiro e tributário. Rio de Janeiro: 
Renovar, v. 3, 1999, p. 159 e HABERMAS, Jürgen. La inclusión del outro: estudios de teoría política. 
Buenos Aires: Paidós, 1999, p. 254. 

253 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 265. 
254 EIDE, Asbjorn. “Human rights requirements to social and economic development”. In: Food policy, pp. 23 a 

39. Grã-Bretanha: Elsevier Science, Volume 21, n.° 1, 1996, p. 34. 
255 TORRES, Ricardo Lobo. “A metamorfose dos direitos sociais em mínimo existencial”. In: SARLET, Ingo 

Wolfgang (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado, pp. 1 a 46. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 13. 
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definição do papel estatal perante sua realização e da identificação da violação dos direitos 

humanos. 

A Constituição Federal de 1988 reconhece como um dos princípios da República 

Federativa do Brasil a construção da dignidade humana e a ela associa a erradicação da 

pobreza e a diminuição das desigualdades sociais e regionais. Por sua vez, as Ordens 

Econômica e Financeira e Social asseveram que a justiça social deve nortear o 

desenvolvimento nacional. 

Não há indícios de que a Constituição Federal tenha projetado um futuro com a 

dignidade humana lastreada no direito à sobrevivência. A justiça social exige que a liberdade 

seja fundada em vida com direitos sociais, econômicos e culturais reconhecidos, pois não há 

Estado Democrático de Direito sem a realização desses direitos.  

Não há dignidade humana, embora haja o mínimo para a existência do Homo 

sapiens, com alimentação inadequada em qualquer dos seus aspectos. A realização do 

“mínimo existencial” de livrar o mundo da fome, sem atender a outras dimensões do direito 

humano à alimentação, não assegura humanidade ao Homo sapiens, pois a sua relação com a 

alimentação vai muito além do suprimento de necessidades calóricas para o funcionamento do 

organismo.  

Mesmo que se pretendesse atender à demanda de garantia apenas de um “mínimo 

existencial” voltado estritamente à defesa de interesses individuais256, um primeiro obstáculo 

seria a identificação dos destinatários. Seriam eles os indigentes ou os pobres? Como definir 

quem é indigente e quem é pobre?  

 

                                                           
256

 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999,               
p. 252. 
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Para Amartya Sen, por exemplo, a pobreza deve ser compreendida a partir da 

privação das capacidades básicas que limitam o exercício das liberdades, propondo, assim, o 

autor, uma mudança no paradigma econômico hodiernamente utilizado – que é o nível de 

renda para identificação da pobreza –  pois muitos países ricos possuem grandes índices de 

desigualdade social em face da má distribuição de renda.257  

Por outro lado, na defesa deste mesmo direito subjetivo ao “mínimo existencial” 

indispensável à subsistência daqueles que não podem, de forma alguma, provê-la, Lobo 

Torres, na tentativa de distinguir pobreza absoluta (à que corresponderia o direito ao mínimo 

existencial) e relativa, aduz que a pobreza decorrente de causas econômicas e de distribuição 

de renda é relativa, não gerando obrigação estatal correspondente à compensação de seus 

efeitos, a não ser no ritmo das possibilidades sociais e orçamentárias, asseverando ainda que 

“inexiste definição apriorística  de pobreza absoluta, por ser variável no tempo e no espaço e, 

não raro, paradoxal, surgindo tanto nos países ricos como nos pobres”.258 

O problema da definição dos pobres e das causas da pobreza ganha tratamento mais 

ou menos liberal entre os próprios teóricos neoliberais. Enquanto Lobo Torres reafirma o 

limite da “reserva do possível” com relação aos problemas gerados pela má distribuição de 

renda, Amartya Sen critica o fato de a falta de recursos ser reiteradamente utilizada como 

desculpa para postergar investimentos sociais, e defende que a “segurança protetora” que 

reflete uma atuação da sociedade e do Estado no sentido de garantir uma segurança social é 

indispensável ao exercício das liberdades. 

Amartya Sen chega a brincar com o fato de que a definição de pobreza, por vezes, 

leva em conta o orçamento público, ressaltando o contraste de se dizer:  
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258 TORRES, Ricardo Lobo. “O mínimo existencial e os direitos fundamentais”. In: Revista de direito 
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Olha aqui, velho senhor, você não é realmente pobre, apesar de estar passando fome, 
uma vez que é impossível nas atuais circunstâncias econômicas manter a renda de 
todos acima do nível necessário para a eliminação da fome.259 

Mesmo assim, registre-se, insiste em negar a tais investimentos o caráter 

obrigacional jurídico correspondente a um direito econômico, social e cultural.260 

As doutrinas liberais, de uma forma geral, mesmo que não se intitulem como tais, 

tendem ao reconhecimento de um Estado minimalista como melhor opção, fundando a 

democracia a partir das possibilidades de negociação dos interesses, sem se preocupar se, por 

outro lado, na formação dos políticos que representam os interesses a serem negociados, 

houve seleção verdadeiramente democrática, a ponto de haver representantes de todos os 

interesses, e não apenas dos econômicos.261 

Luigi Ferrajoli, na análise da situação italiana, faz uma perfeita demonstração de que 

os processos eleitorais não correspondem aos ideais democráticos de representação da 

“vontade da maioria”, mas tão-somente dos interesses econômicos que os elegeram. 

Teorias consideradas extremistas já afirmaram prevalecer  sobre o jurídico o caráter 

político ou social da Constituição, desmerecendo a própria juridicidade da Lei Maior262. 

Outras tentaram conciliar a influência da realidade político-econômica sobre a Carta 

Constitucional, com a ingerência desta, enquanto texto jurídico, na vida política e social de 

um Estado.263  
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Todas as normas constitucionais brasileiras que reconhecem direitos humanos, sejam 

as chamadas de “eficácia plena” ou “auto-executáveis”, ou “bastantes em si”, sejam as 

consideradas de “eficácia limitada”, carregam o mesmo grau político e jurídico de 

aplicabilidade e eficácia de normas em virtude do teor do artigo 5, § 1º da CF/88264. Logo, 

todas devem ser reconhecidas como aptas a produzir direito subjetivo. Esta é a tendência 

natural da evolução dos direitos humanos.265 

O fato de a norma constitucional do artigo 6º da Constituição Federal, ao reconhecer 

os direitos à saúde e à educação, remeter a outras normas constitucionais e estas (Artigos 196 

e 205, por exemplo) os fazerem dependentes de políticas públicas que os promovam, não 

torna esses direitos menos jurídicos ou eficazes que o direito à vida ou à segurança, pelo 

simples fato de estes últimos estarem previstos pelo caput do artigo 5º. 

O caput do artigo 5º da CF/88 não esclarece o conteúdo dos direitos nela referidos e 

tampouco exclui a necessidade de políticas públicas que os promovam, tanto que a própria 

Constituição trata, em outros dispositivos, da segurança pública, e também remete ao 

legislador ordinário alguns pormenores (Artigos 142, 143 e 144, da Lei Maior brasileira, a 

título de ilustração). 

Se é certo que a grande maioria das normas que tratam dos direitos econômicos, 

sociais e culturais delegam ao legislador ordinário, expressamente, o desenvolvimento dos 

seus mecanismos de efetividade, não é errado asseverar que, na declaração dos direitos civis e 

políticos e suas garantias, isto também ocorre (Artigo 5º, XXVIII, XXIX, XLIII, LXXVI, 

entre outros, da CF/88).  
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Ainda não se desenvolveu no Brasil, todavia, uma história de respeito à Constituição 

como um todo. Mesmo os princípios constitucionais, que não tutelam situações jurídicas 

subjetivas e, por isso mesmo prescindem de regulamentação, são desrespeitados.266 

Normas unanimemente consideradas de eficácia plena e aplicabilidade imediata são 

violadas pelo Estado, corriqueiramente, apesar de reconhecidamente capazes de gerar direitos 

subjetivos e serem dotadas de instrumentos judiciais de proteção267. A ausência de realização 

deste direito, de forma integral, no entanto, não faz com que se lhes negue a juridicidade ou a 

eficácia.  

O problema não é o desrespeito, em si, a um princípio constitucional ou a uma regra 

constitucional (chamada de eficácia plena ou de eficácia limitada). As questões a ser 

esclarecidas são: por que normalmente são violadas as normas que têm conteúdo social mais 

latente? Por que o desatendimento ao seu preceito leva os constitucionalistas a formular 

teorias jurídicas justificadoras, em vez de procurar as soluções jurídicas que permitam 

assegurar a aplicação mais rápida possível de toda a Constituição? 

O direito à vida é incluído no ordenamento jurídico brasileiro por norma 

constitucional considerada de eficácia plena e tem sua aplicabilidade imediata indiscutível, 

além de ser dotado de várias garantias previstas em normas constitucionais com a mesma 

natureza. Contudo, tem a sua dimensão social constantemente violada, ou seja, a norma que o 

reconhece, apesar de ser classificada juridicamente como de eficácia plena (ou até mesmo 

absoluta), é inefetiva. 

Se há distinção técnica na elaboração das normas e umas remetem a disciplina da 

matéria ao legislador ordinário e outras não, claro que se deve reconhecer a diferença, mas 
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sempre vislumbrando o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais268 e a 

indivisibilidade dos direitos humanos, pois só assim, ao invés de se tratar normas 

constitucionais como incapazes de gerar direito subjetivo oponível ao Estado ou ao particular, 

dar-se-á aos meios judiciais existentes, através das regras de hermenêutica, a força de que 

precisam para fazer valer a Constituição.269 

A solução para garantia da máxima efetividade de todas as normas constitucionais, e 

não exclusivamente das que definem aspectos liberais dos direitos humanos civis e políticos, 

seria assumir a necessidade de uma hermenêutica comprometida com o processo de mudança, 

assegurando-se, dentro do Poder Judiciário, a força necessária para manter os Poderes 

Executivo e Legislativo no rumo da justiça social prometida pela Constituição. 

Esta, no entanto, não é a única forma de se enxergar um Estado Democrático de 

Direito. Outras teorias tentam mostrar caminhos mais lentos de realização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, que assegurariam de forma mais plena tal Estado. 

Não obstante se concorde com as premissas e pontos de partida apontados por Lenio 

Streck em sua proposta de construção de uma nova hermenêutica, necessário se faz apreciar 

que, a partir da fundamentação de uma “virada hermenêutica” na inexistência de sentidos 

únicos das palavras e dos textos em geral e, conseqüentemente, na impossibilidade de 

descoberta da “verdade da lei” e da “essência da norma”, torna-se difícil pretender justificar a 

necessidade de efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais como única forma de 

realizar o Estado Democrático de Direito proposto em nossa Constituição Federal. 

Imprescindível, sem dúvidas, romper com o paradigma da existência da “essência” 

da lei e reconhecer a vaguidade e ambigüidade das palavras. Mas como lidar com esta 
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referência hermenêutica e, ao mesmo tempo, pretender dotar de conteúdo específico os 

referenciais de legitimação do Direito? 

Como defender que o Estado Democrático de Direito só pode ser compreendido, 

contemporaneamente, através da efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, e 

assim romper com as posturas jurídicas neoliberalistas prevalecentes?  

Lenio Streck reconhece que as teorias críticas do direito têm encontrado grandes 

obstáculos para influenciar na adoção da postura por elas defendida270 e isso se dá, sem 

dúvidas, em razão da defesa de ideais socialistas, contrários à realidade das forças dominantes 

na sociedade brasileira, de perfil evidentemente neoliberal.  

Neste mesmo sentido, Alexandre da Maia faz a crítica à teoria garantista de Luigi 

Ferrajoli271, quando vincula o aspecto substancial da validade normativa aos direitos 

fundamentais, pois careceria de critérios para definição dos conteúdos dos próprios direitos 

fundamentais, prestando-se, assim, a teoria, à legitimação de quaisquer ideais, inclusive 

diversos dos do autor. 

Hebert Hart, analisando a questão da linguagem jurídica, critica a própria 

discricionariedade do legislador na escolha da melhor forma de solução de conflitos 

hipotéticos e propõe como resposta a aplicação do princípio da razoabilidade, em cada caso, 

pelo Poder Judiciário, em sua função criadora do Direito (mesmo reconhecendo que se poderá 

discutir “o que é o razoável”). A legitimidade jurídica das decisões será conferida, assevera, 

pelo reconhecimento do êxito das decisões.272  
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As propostas de solução tópica273 de identificação do conteúdo dos “direitos 

fundamentais” ou de aplicação do princípio da razoabilidade não vão resolver a pretensão de 

“exatidão” dos referidos termos, que, na verdade, é um novo resgate à segurança jurídica.  

O mesmo problema surge quando Marcelo Neves apresenta como solução para a 

questão o respeito ao dissenso conteudístico, a partir de um consenso procedimental, pois, 

para isto, pressupõe, como Jürgen Habermas, que todos os grupos estão devidamente 

representados na formação legislativa que assegura um conteúdo plural, tendo o Estado papel 

fundamental em viabilizar tal respeito ao dissenso, efetivado através do Poder Judiciário, que 

prescindirá do reconhecimento de suas decisões como fator de validação.  

Ocorre que Marcelo Neves apresenta, em sua teoria, uma limitação de conteúdo, 

desrespeitando, em parte, o dissenso, para negar acesso àqueles que desrespeitem a 

possibilidade do dissenso, através da pretensão de destruição das regras procedimentais, e 

pretendam a supressão do próprio Estado Democrático.274 

É importante reconhecer que não haverá, por coerência teórica, como aduzir, 

assumindo-se uma teoria hermenêutica crítica contemporânea, a existência de uma única 

hermenêutica possível a assegurar o alcance ou a manutenção do Estado Democrático de 

Direito; todavia, é possível evidenciar como é essencialmente contraditória a argumentação 

liberal que admite a importância de se garantir os direitos econômicos, sociais e culturais – ao 

menos em seus aspectos relacionados às necessidades básicas – para que se alcance a 

liberdade real e, em nome desta liberdade, de titularidade de uma pequena elite, posterga, com 

suas justificativas teóricas, a realização de tais direitos. 
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A proposta de Jürgen Habermas, no que tange à pretensão de veracidade no discurso, 

tem pertinência com relação aos atos de fala e pode justificar a defesa pelos substancialistas 

de uma postura social da prática jurídica, porquanto deixem de pleitear “a verdade” – numa 

proposta ontológica –, mas, ao contrário, a melhor solução que enxergam para a crise do 

Direito, assumindo que têm como paradigma ideais de justiça social. 

Deve-se reconhecer como grande vantagem que as posturas hermenêuticas críticas 

assumem os valores constitucionais que defendem, sem receio de que sua admissão seja 

considerada um ato político, pois não assumir os valores e ideais defendidos ou “não se 

assumir como comportamento político, redunda num significado político de manutenção da 

ordem estabelecida”.275 

Neste sentido, ratificando a defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais, é 

razoável que se faça a interpretação de que, quando o art. 208, VII, da Constituição Federal de 

1988, estabelece que o dever do Estado correspondente ao direito fundamental à educação 

será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, no ensino fundamental, 

através de programas suplementares de alimentação, deixa claro que o Estado, em qualquer 

nível da Federação, deve pautar suas ações no sentido de desenvolver programas de 

alimentação escolar  para os alunos do ensino fundamental.  

A criação desses programas é delegada ao legislador ordinário e às políticas públicas 

formuladas pelo Poder Executivo, mas a obrigação constitucional já está constituída e a 

norma está dotada de forte carga eficacial que merece grande atenção para se assegurar o 

respeito à Constituição.  
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Se for omisso o legislador ordinário ou o representante do Poder Executivo e 

violarem, com suas respectivas omissões, os direitos humanos à alimentação adequada e à 

educação previstos nesta norma constitucional – não há mais sentido prático de chamá-la 

programática ou por qualquer outro nome –, é imprescindível a leitura dos instrumentos 

constitucionais existentes e correspondentes às diferentes omissões, no sentido de assegurar a 

eficácia da norma, em vez de situar a concepção das políticas públicas correspondentes dentro 

do âmbito de liberdade política daqueles que exercem o Poder estatal, sejam legisladores ou 

administradores. 

A realização, em menor espaço de tempo, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

depende tanto de uma mudança na postura teórica dos juristas atuais, para que passem a ler a 

Constituição como uma Lei Suprema de fato, exigindo o respeito daqueles que juraram 

defendê-la, quanto do interesse político dos que exercem o poder estatal.  

... a raiz programática dos direitos fundamentais, tão profunda outrora, principia a 
fenecer, até ser substituída por outra, de mais eficácia e juridicidade.276 

4.3 A realização dos direitos sociais como condição existencial do Estado 

Democrático de Direito 

A Constituição de um Estado dirige-se a todos os poderes constituídos e aos 

particulares, retratando opções políticas, assumindo o papel de manutenção das instituições 

existentes e, ainda, orientando como deve ser construído o futuro daquela nação277, a partir 

dos valores por ela selecionados como prioritários.  

                                                           
276  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 548. 
277

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra Editora 
Ltda, 1994, p.151. 

 



 145 

Na República Federativa do Brasil foi expressa no texto constitucional, em seu artigo 

primeiro, a opção por um Estado Democrático de Direito. 

Ser um Estado Democrático de Direito implica, é verdade, a submissão de todos aos 

textos normativos, os quais representam um consenso das idéias prevalecentes naquela 

sociedade278 (embora possam até não o ser), que, com base nos valores constitucionais, devem 

nortear as mudanças desenhadas no texto da Lei Maior, que, no caso brasileiro, levam à 

prevalência do Estado de Justiça Social.279  

É preciso esclarecer que a democracia exige um equilíbrio entre a igualdade e a 

liberdade, e não a prevalência da segunda sobre a primeira, como defendem os teóricos 

neoliberais280: trata-se de opção política formulada ao se eleger o “Estado Democrático de 

Direito”, pressupondo-se que, sem a primeira, inexiste a segunda e, tampouco, a dignidade 

humana. A sociedade brasileira fez, sabiamente, tal escolha.  

Dados do Banco Mundial informam que 40% dos seres humanos mais pobres em 

países em desenvolvimento tiveram perda de renda desde o início do processo de 

liberalização281. Trabalhar com tal dado é refletir que uma política de liberdade de comércio 

implica perda de renda da população mais carente e, conseqüentemente, diminuição da 

igualdade. Ao contrário do que se pregou, o crescimento do bolo não diminuiu a pobreza, 

apenas aumentou a riqueza e, de um modo geral, a desigualdade no mundo. 

Este dado confirma que a manutenção de estratégias hermenêuticas que sirvam como 

lastro  à  prevalência  dos direitos de liberdade sobre os de igualdade, sob o argumento de que,  
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ao final, todos os direitos serão garantidos sem que se necessite interferir já nas liberdades 

econômicas, por exemplo, é, na verdade, uma opção por manter a exclusão social.  

As teorias neoliberais, comprovadamente, dão respaldo à majoração das 

desigualdades sociais.  

Quando se escolhe adiar a realização de políticas públicas que assegurem os direitos 

econômicos, sociais e culturais, é indispensável deixar claro que tal decisão não é neutra, mas 

ciente e consciente. 

Se o Poder Judiciário visar, enquanto Poder que é, atender com maior presteza à 

realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, uma nova hermenêutica que se 

fundamente nos princípios e valores constitucionais e assegure a máxima efetividade a todas 

as normas constitucionais, independentemente da elaboração de lei ou da concepção de 

política pública, possibilitará, mais rapidamente, o acesso à igualdade. 

Mesmo os autores neoliberais, que pretendem tratar a temática social sob o enfoque 

do direito à liberdade, considerando as privações sociais, políticas e econômicas como óbice 

ao desenvolvimento por cercear, em alguns momentos, a liberdade individual dos integrantes 

das classes sociais com maior poder econômico282, reconhecem a necessidade de maior 

respeito à dignidade humana. 

É verdade que o desrespeito aos direitos humanos sociais, econômicos e culturais 

impede o pleno exercício dos direitos civis e políticos, mas a interdependência e a 

complementaridade dos direitos humanos não devem impedir que se trate os direitos de 

igualdade como direitos em si, a merecer respeito per si. 
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Dentre os objetivos democráticos (logo, includentes) que norteiam, desde 1988, a 

construção do futuro do Estado Democrático brasileiro, por exemplo, constam a erradicação 

da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos.283  

Os princípios fundamentais e os princípios que norteiam a Ordem Econômica, na 

Constituição brasileira, demonstram que uma democracia política só se efetivará através de 

uma democracia econômica284 e que os programas de governo e a implementação de políticas 

públicas devem estar a ela voltados. 

Não restam dúvidas de que é pilar de sustentação do Estado Democrático de Direito 

brasileiro a realização dos direitos humanos sociais285, econômicos e culturais e que, ao 

contrário, a consecução de ideais liberais individualistas pode representar um desrespeito à 

Constituição Federal286 sempre que agredir àqueles direitos. 

Vários são os argumentos teóricos levantados na defesa da inércia do Poder 

Judiciário, tais como a “reserva do possível” orçamentariamente, a sua ilegitimidade na 

ingerência em assuntos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo, a exigência de uma 

prestação positiva estatal pelos direitos econômicos, sociais e culturais etc.287  

Todos, entretanto, findam por desrespeitar o princípio da máxima efetividade dos 

direitos fundamentais que impõe, em caso de dúvidas quanto à melhor interpretação, que se 

aplique aquela com maiores condições de assegurar sua eficácia.288  
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É de se estranhar, por exemplo, que se limite a exigibilidade dos direitos 

econômicos, sociais e culturais à “reserva do possível” e a ninguém se atribua o direito de 

questionar, judicialmente, se os governantes estão, de fato, utilizando o máximo de recursos 

disponíveis para atender à Constituição.  

No caso brasileiro, consoante a análise das políticas públicas implementadas por 

décadas visando a erradicar a fome e a miséria no país, impedir o questionamento da 

abrangência dos programas sociais (limitados sob o argumento de indisponibilidade 

orçamentária) implica manter grande parte da população brasileira uniformemente pobre e em 

permanente risco nutricional. 

Com uma postura voltada à obediência aos ditames constitucionais, ao revés de tratar 

a Lei Maior como ideal utópico, as teorias jurídicas podem dar aos inúmeros instrumentos 

constitucionais postos à disposição do cidadão para assegurar a efetividade dos direitos 

econômicos, sociais e culturais a leitura de que necessitam para garantir, inclusive 

judicialmente, a prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a 

consecução dos objetivos de construção de uma sociedade justa, livre e solidária, de 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais.  

Fundado o Estado Democrático de Direito na democracia e nos direitos 

fundamentais289, o desrespeito a estes revela-se uma ruptura com o próprio Estado. 

4.4 A exigibilidade judicial do direito humano à alimentação adequada no Brasil e  

uma análise perfunctória da jurisprudência estrangeira 

Podem os magistrados, enquanto integrantes de um Poder de Estado, ignorar os fatos 
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cientificamente demonstrados como causas políticas da fome e as possibilidades de solução 

para tal problema, já reconhecidas juridicamente como objetivos constitucionais do Estado 

brasileiro, e permitir que os representantes do Poder Executivo continuem violando a 

Constituição Federal, omitindo-se ou testando políticas públicas comprovadamente 

ineficazes? 

Seria esta uma opção hermenêutica dentro dos limites do texto constitucional? 

Se inúmeros cientistas apontam como únicas soluções para erradicar a fome e a 

miséria no país, a curto prazo, as políticas públicas de redistribuição de renda e a diminuição 

das desigualdades sociais e regionais, conjugadas, aí sim, com políticas de educação, saúde e 

reforma agrária, e outras políticas públicas compensatórias, é necessário se indagar que nível 

de autonomia decisória resta aos dirigentes da nação brasileira, uma vez que se admita que a 

opção é, em verdade, ideológica. 

Malcom Langford, citando inúmeros exemplos de decisões judiciais através do 

mundo, afirma que a questão não é mais discutir se os direitos socioeconômicos são 

justiciáveis; “claramente eles são. A questão é se os suplicantes têm conseguido demonstrar 

que as medidas adotadas pelo governo (...) não cumprem as obrigações constitucionais”.290 

Para o autor, tem-se a dificuldade de, uma vez escolhidas pelo órgão político 

competente as medidas compreendidas como adequadas para atender aos direitos econômicos, 

sociais e culturais, teria ou não o ser humano o direito de pedir ao Poder Judiciário que 

verificasse se a medida seria incorreta ou insuficiente.  

O Poder Judiciário está tão obrigado à realização dos direitos fundamentais quanto os 

Poderes Executivo e Legislativo, restando jungido a, uma vez diagnosticada a violação 
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omissiva ou comissiva ao direito humano à alimentação adequada ou quaisquer outros direitos 

econômicos, sociais e culturais, promover a sua implementação, mesmo que, para tanto, tenha 

de inovar no ordenamento jurídico.291 

Vários juristas reconhecem que a doutrina constitucionalista  mais progressista 

identifica que as normas constitucionais que prevêem direitos econômicos, sociais e culturais 

geram obrigações imediatas para o Estado e para os demais seres humanos (estes geralmente 

na dimensão de respeito) e, por conseguinte, são justiciáveis.292  

Observando o desenvolvimento dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

internacional e nacionalmente, identifica-se que o direito à alimentação está previsto, na 

Constituição brasileira, em normas conceituadas pela doutrina tradicional como “de eficácia 

limitada de princípio programático”.  

No entanto, repita-se, o fato de o direito à alimentação estar previsto em normas 

tidas, pela maior parte da doutrina e da jurisprudência, como programáticas não impede que 

se defenda a possibilidade de se fazer valer o seu conteúdo e de se obrigar, individual ou 

coletivamente, o Estado a realizá-lo, posto que a consolidação das doutrinas jurídicas 

tradicionais que o pretendem ineficaz verifica-se muito mais por razões de cunho ideológico 

que propriamente jurídico.  

A implementação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, 

notadamente de combate à fome, é sem dúvida uma questão de identificação de prioridades 

políticas293, mas deixou de ser um tema à definição de políticos em novas discussões e 

barganhas, pois foi reconhecido como prioritário pela Assembléia Nacional Constituinte e 

transformado em jurídico quando incorporado ao texto constitucional.  
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O ordenamento jurídico brasileiro, aliado à legislação internacional a ele 

incorporada, oferece com abundância argumentos para assegurar a existência do direito 

humano à alimentação adequada e a exigibilidade, inclusive judicial, das correspondentes 

obrigações estatais. 

Os limites materiais, inclusive orçamentários, para a realização do direito à 

alimentação não só podem como devem ser levados em consideração no momento em que o 

Poder Judiciário avalia o adimplemento ou não da obrigação gerada para o Estado. A política 

pública eleita seria eficaz? Estaria ela realmente no máximo limite do possível, ou aquém? 

Essas são indagações perfeitamente cabíveis ao Poder Judiciário. 

O que não é admissível é, em nome dos limites materiais abstratos, impedir o 

questionamento da omissão estatal em fazer o máximo possível, pois isto resulta, na prática, 

na subtração do direito assegurado pela Constituição.  

Andreas Krell, citando Marinoni, aduz que “o controle judicial deve-se restringir à 

questão da escolha entre ‘agir ou não agir’ (v.g.: construir uma estação de tratamento), e não 

do ‘como agir’(v.g.: teconologia a ser adotada, localização etc.)”.294 

Se o Estado é omisso, dá-se ao Poder competente prazo para que eleja a política 

pública que entenda mais adequada para tornar efetivo o direito judicialmente pleiteado. Se o  

Poder competente não atende no prazo determinado, deve o Judiciário disciplinar o exercício 

do direito, inclusive com definição da política pública a ser executada, até o cumprimento da 

ordem judicial. 

 

                                                                                                                                                                                     
293  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 183. 
294

 KRELL, Andreas. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: Um estudo comparativo. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 84. 

 
 



 152 

Da mesma forma, se, ao escolher uma política pública para realizar o direito 

econômico, social e cultural, o Poder competente o faz de forma a não atender aos ditames 

constitucionais, inclusive ao princípio da eficiência, repetindo, por exemplo, políticas públicas 

outrora executadas e comprovadamente ineficazes, o Poder Judiciário pode interferir 

determinando que outra seja elaborada em seu lugar. 

Fazendo referência à jurisprudência alemã, Gomes Canotilho afirma que a 

discricionariedade do Estado na efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais não é 

ilimitada. Se há mais de um meio possível, deve escolher um, se só um meio torna efetivo o 

direito, então somente este pode ser implementado.295 

O reconhecimento do direito social à alimentação pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, em si, faz com que ele possa e deva ser considerado como direito 

subjetivo, oponível ao Estado, inclusive judicialmente.  

Como a titularidade ativa do direito humano à alimentação adequada no ordenamento 

jurídico brasileiro pertence a qualquer ser humano, brasileiro ou estrangeiro, que se encontre 

sob o seu sistema jurídico, qualquer de seus titulares poderá exigir do Estado, utilizando-se 

dos instrumentos processuais à sua disposição, o adimplemento do seu direito humano à 

alimentação adequada. 

Dentre os instrumentos processuais já existentes no ordenamento jurídico nacional, 

identifica-se que  vários  podem  ser  utilizados  na  defesa  do  direito  humano à alimentação 

adequada, tais como: mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, ação civil 

pública e controle de constitucionalidade. 

Os julgamentos pretensamente neutros e vinculados a um suposto procedimento 

racional de legitimação do direito não estão autorizados a impedir a efetividade da ordem 

                                                           
295 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 59. 
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constitucional que impõe a realização de valores previamente escolhidos, racionalmente, 

como fundamentais.  

A obrigação correspondente ao direito humano à alimentação adequada não é mais 

uma possibilidade de escolha para os Poderes estatais. Nem política nem hermenêutica. 

Espaço de escolha existe apenas em como cumprir tal dever, dentro dos limites 

constitucionais e legais, evidentemente. 

Ao Executivo cabe elaborar e implementar políticas públicas eficazes para sua 

realização, com estabelecimento de prioridade orçamentária face à sua fundamentalidade e 

urgência. Ao Legislativo cabe legislar, definindo com clareza as obrigações estatais, 

formulando políticas públicas e regulando a garantia do direito consoante considerar mais 

eficaz, inclusive colaborando com a alocação de verbas para tanto na construção do 

orçamento público.296  

Ao Poder Judiciário é imprescindível fazer cumprir a Constituição, assegurando que 

os demais Poderes cumpram o seu papel, ou suprindo as referidas omissões para garantir o 

direito constitucional violado. 

Aceitar e aplicar a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, e em 

especial do direito humano à alimentação adequada, é possível mesmo em ambientes 

predominantemente liberais, que tendem a preferir a exigibilidade política de tais direitos, ou 

em países subdesenvolvidos, quando as necessidades sociais são tantas que os custos de 

realização de tais direitos terminam por ser realmente altos. Para demonstrar este fato, serão 

observadas decisões das mais altas Cortes dos Estados Unidos e da África do Sul. 

Apesar de a Constituição norte-americana não trazer expressamente direitos 

                                                           
296 Não se pretende aprofundar a discussão de quem detém a titularidade da elaboração de políticas públicas, se 

o Poder Legislativo ou o Executivo, considerando-se apenas o fato de que, no Brasil, tanto um quanto outro 
as têm formulado. 
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econômicos, sociais e culturais, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Goldberg 

versus Kelly, em 1970, reconheceu o direito dos beneficiários de programas sociais a serem 

ouvidos antes da sua extinção297, diante da dimensão econômico-social do cancelamento e da 

repercussão nas vidas dos prejudicados. 

No caso Plyler versus DOE, em 1982, a Corte proibiu o estado do Texas de negar 

educação pública gratuita a imigrante ilegal298. Interessante destacar neste caso, que a 

Suprema Corte dos Estados Unidos não deixou de reconhecer, em uma postura liberal, que a 

atuação judicial em hipóteses de falha no processo legislativo é prejudicial sob o ponto de 

vista da educação para a cidadania política, pois as pessoas, sob a tutela do Poder Judiciário, 

deixariam de pressionar os outros Poderes Políticos a cumprirem o seu papel. 

A Corte afirma, expressamente, que: 

o Congresso, investido pela Constituição com a responsabilidade de proteger nossas 
fronteiras e legislar a respeito dos estrangeiros [...] deve assumir a responsabilidade 
primária por problemas ocasionados por milhões de imigrantes ilegais [...] No 
mesmo sentido, é dever do Congresso e não desta Corte, calcular os custos sociais 
assumidos pela Nação quando alguns grupos específicos têm negados os meios para 
absorver valores e habilidades nos quais a ordem social se funda.299  

 

A tendência da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, no entanto, é 

importante destacar, apesar do avanço no caso Plyler versus DOE, é de retrocesso com 

relação à justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, desde que o Presidente 

Nixon indicou um grupo de juristas conservadores para compô-la, como asseveram Marc 

Cohen e Mary Brown.300 

                                                           
297 EEUU. Suprema Corte. Goldberg v. Kelly. Disponível em: <http://laws.findlaw.com/us/397/254.html>. 

Acesso em: 9 jul. 2004. 
298 EEUU. Suprema Corte. Plyler v. DOE. Disponível em: <http://laws.findlaw.com/us/457/202.html>. Acesso 

em: 9 jul. 2004. 
299 EEUU. Suprema Corte. Plyler v. DOE. Disponível em: <http://laws.findlaw.com/us/457/202.html>. Acesso 

em: 9 jul. 2004. 
300 COHEN, Marc J. e BROWN, Mary Ashby. The right to adequate food, justiciability, and food security. 

Mimeografado, 2004, p.14. 
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A Corte Constitucional da África do Sul, em 2000, no caso Grootboom and others 

versus Government of the Republic of South África and others, determinou que o governo 

tinha obrigação de providenciar o saneamento básico para os requerentes e especificou em 

que moldes deveria ser feito tal serviço, indicando, por exemplo, o número de banheiros que 

deveria ser construído em cada lugar e o prazo para tal mister.301 

Segundo Andreas Krell tem havido uma mudança nas decisões judiciais de alguns 

estados brasileiros nos últimos anos. Também o Poder Judiciário brasileiro tem determinado a 

realização de políticas públicas de saneamento básico e para efetividade de outros direitos 

sociais, no entanto, ressalta, a postura predominante permanece formalista.302 

Especificamente com relação ao direito humano à alimentação adequada, o caso 

judicial de referência no mundo é indiano. Diante de situação de morte por fome em vários 

estados e da existência de estoques e exportação de alimentos, provocada por uma ONG de 

defesa de direitos humanos, a Suprema Corte da Índia, entre julho de 2001 e abril de 2004, já 

proferiu cerca de onze decisões interlocutórias em ação judicial movida em defesa do direito 

humano à alimentação dos indianos. 

A Suprema Corte da Índia rompeu com os paradigmas teóricos neoliberais e 

procedimentalistas e compreendeu o papel do Poder Judiciário para a realização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Assim, ao apreciar a ação visando à garantia do direito 

humano à alimentação adequada contra o Estado da Índia e outros, resolveu adotar inúmeras 

medidas, inclusive a determinação de realização de políticas públicas.303  

                                                           
301 ÁFRICA DO SUL. Corte Constitucional. Grootboom v. Government of South Africa and others. 

Disponível em: <http://www.concourt.gov.za/files/grootboom/grootboom.pdf>. Acesso em: 09 de julho de 
2004.  

302
 KRELL, Andreas. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 82. 

303 ÍNDIA. Suprema Corte. PUCL v. Union of India and others. Writ of Petition (Civil) n.° 1960 of 2001. 
Disponível em:  <http:// www.geocities.com/righttofood/orders/interimorders.html>. Acesso em: 9 jul.  
2004. 
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É de se observar que, não obstante tenha sido enfatizado o direito humano à 

alimentação adequada em seu aspecto de estar livre da fome, tal dimensão foi atendida dentro 

da perspectiva de reconhecimento da necessidade de se criar condições que assegurem 

estabilidade do acesso físico e econômico ao alimento de qualidade, com respeito aos 

sentimentos e valores daqueles que sofrem com tais mazelas sociais, e não em uma postura de 

fornecimento de ração indispensável à manutenção das necessidades animais de 

sobrevivência. As decisões tinham em mente o direito a estar livre da fome dentro de uma 

perspectiva de direito humano à alimentação adequada. 

A União do Povo pelas Liberdades Civis - PUCL304 ingressou com uma petição 

perante a Suprema Corte da Índia, contra a União da Índia, a empresa pública de alimentação 

(Food Corporation of India) e os estados responsáveis pela gerência do sistema público de 

distribuição de alimentos, em defesa de pessoas que estavam sofrendo de fome. Em resumo, 

pretendeu demonstrar que: 

1. a morte de fome não é um fenômeno natural se há alimentos suficientes para 

todos; 

2. há obrigação de provimento alimentar para pessoas que estão sofrendo de fome e 

são muito pobres para alimentar-se, como decorrência do direito à vida; 

3. o direito à vida, previsto no artigo 21 da Constituição da Índia, inclui o direito à 

alimentação; 

4. o direito à alimentação obriga o Estado a prover alimentos em situações especiais, 

como a seca, para as pessoas que, afetadas por elas, não podem adquiri-los. 

Entre os fatos expostos, afirmou a situação de necessidade em que se encontrava a 

                                                           
304 PUCL – People’s Union for Civil Liberties – organização não governamental que luta pelas liberdades civis 

em toda a Índia. 
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população e o registro de mortes de fome em todo o país, apesar da existência de estoques de 

alimentos e de um programa de distribuição de alimentos do governo. 

Como fundamentos, asseverou que: 

1. os demandados foram altamente negligentes em suas obrigações e estão causando 

enormes danos à vida das pessoas com sua negligência; 

2. os demandados não estavam cumprindo a obrigação de assegurar uma vida com 

dignidade aos cidadãos, que inclui ao menos duas refeições principais ao dia; 

3. os demandados não utilizaram os recursos disponíveis para amenizar os efeitos da 

seca, prevenir a fome e aliviar a miséria; 

4. os demandados não cumpriram as metas estabelecidas por si próprios de garantia 

de emprego a um salário mínimo para as pessoas atingidas pela seca; 

5. o Estado não tem cumprido a sua obrigação de assegurar o bem-estar de todos nas 

medidas econômicas; 

6. houve desrespeito a princípios estabelecidos pela Suprema Corte, dentre os quais 

está o de que o direito à vida não está garantido pela satisfação das necessidades animais do 

ser humano; 

7.  os demandados ignoraram que os direitos civis, políticos e culturais não podem 

ser exercidos sem a satisfação dos direitos à alimentação, água, moradia, habitação, educação, 

assistência médica e meio ambiente equilibrado; 

8. os demandados ignoraram que o direito à vida inclui o direito à dignidade humana 

e tudo que está nele incluído;  

9. as práticas adotadas pelos demandados em relação à destinação de alimentos é 

arcaica, acientífica e sem qualquer base nos princípios de suprimento de demanda; 
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10. não havia para o demandante outro remédio eficaz que não fosse recorrer à 

Suprema Corte; e 

11. o demandante não ingressou com qualquer pedido anterior neste sentido perante a 

Suprema Corte. 

Foi requerido que: 

1.  o governo de Rajasthan (estado-membro da União da Índia) providenciasse, 

imediatamente, empregos remunerados pelo salário mínimo para, no mínimo, uma pessoa por 

casa em toda a área afetada pela seca há, no mínimo, seis meses; 

2. fosse dada assistência às pessoas inaptas ao trabalho, com provisões de um 

documento intitulado “código da fome”; 

3. fossem arrecadados do sistema de distribuição de alimentos 10 kg de grãos por 

pessoa para todas as residências (aumentando a distribuição atual de 4,6 kg), por mês; 

4. fosse ordenado ao governo da Índia que liberasse os estoques de alimentos, sem 

custos, para o estado de Rajasthan, para cobrir todos os gastos com as medidas 

compensatórias determinadas; 

5. determinasse qualquer outra medida compensatória que entendesse necessária e 

apropriada. 

Várias medidas liminares foram concedidas305. Em síntese, a Suprema Corte 

determinou, entre outras medidas: 

1.  a imediata distribuição de alimentação para idosos, enfermos, deficientes, 

mulheres desamparadas e homens desamparados em risco de inanição, mulheres grávidas e 

                                                           
305 A partir de julho de 2001. Será feito um resumo das decisões que mais interessam a esta pesquisa para 

contrapor os argumentos de inexigibilidade judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. 
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amamentando, crianças desamparadas cujas famílias não possam prover; 

2. reabertura de todas as lojas do programa de distribuição de alimentos que estejam 

fechadas; 

3. identificação de todas as famílias situadas abaixo da linha da pobreza; 

4. implementação do programa Alimento pelo Trabalho em todos os estados onde 

possível; 

5. que a União da Índia tem obrigação de assistir aos estados que não tiverem 

condições de resolver a situação; 

6. que os estados e a União têm de identificar a população que está em risco 

nutricional; 

7. que os estados e a União têm a obrigação de oferecer às crianças da educação 

primária um almoço diário; 

8. que os estados e a União têm obrigação de fiscalizar a qualidade dos grãos 

distribuídos por seus programas; 

9. que os estados e a União implementem o Esquema Integrado de Desenvolvimento 

da Criança – programa de provimento alimentar para crianças, adolescentes e gestantes, 

especialmente quando em risco nutricional;  

10. que os estados e União implementem programas de benefícios sociais; 

11. que os programas governamentais agrícolas devem dar preferência à população 

excluída, dando prioridade nas medidas compensatórias a estas pessoas nos programas de 

emprego para compensação dos efeitos da seca e, dentre os agricultores, a prioridade deve ser 

das mulheres; 

12. que as autoridades devem assegurar que o dinheiro remetido da União para os 
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estados seja usado para os fins determinados pela Corte, inclusive autorizando auditorias 

sociais; 

13. que os secretários-chefes serão responsáveis pelas mortes por inanição em seus 

estados; 

14. que os documentos intitulados pelo governo como “códigos da fome” só serão 

utilizados quando não existirem medidas melhores; 

15. que cartão especial deve ser entregue a idosos, enfermos, deficientes, homens e 

mulheres desamparados, mulheres grávidas e amamentando, viúvas e mulheres solteiras sem 

apoio regular, pessoas acima de 60 anos que não tenham suporte regular ou meios de 

subsistência, residências com um adulto deficiente e sem meios de subsistência, e tribos 

primitivas; e  

16. que os estados devem distribuir almoço em, pelo menos, 25% dos distritos, dando 

prioridade aos mais pobres.306 

Com o intuito de assegurar a efetividade da ordem, determinou, ainda a Suprema 

Corte, que cada secretário estadual ou da União responsável por cada área das medidas 

determinadas envie, a cada medida e em prazo determinado, todo o relato do cumprimento 

das ordens e designou dois comissários responsáveis pelo acompanhamento do referido 

cumprimento. 

Como se observa, o problema do desrespeito ao direito humano à alimentação 

adequada e da intervenção do Poder Judiciário em sua defesa não diz respeito apenas à forma 

com que se constrói a teoria dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mesmo os 

enxergando como parte do direito à vida com dignidade – como fez a Suprema Corte da Índia 

                                                           
306 O conjunto de informações e as peças (petição e ordens) na íntegra podem ser obtidos no site 

www.righttofood.com. 
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no caso descrito acima –, tais ingerências são possíveis e necessárias. 

O problema de se utilizar a maioria das teorias jurídicas neoliberais é que os autores 

que se aproximam da discussão da indispensabilidade de determinados direitos econômicos, 

sociais e culturais para a construção da liberdade, como Amartya Sen e Lobo Torres, findam 

por reconhecer a imprescindibilidade de garantia apenas de um mínimo existencial.  

O limite da intervenção do Poder Judiciário seria, para estes autores então, o referido 

mínimo, diretamente relacionado à “pobreza absoluta”, pois os direitos econômicos, sociais e 

culturais, de uma forma mais ampla, não seriam imprescindíveis à liberdade, mas tão-somente 

à felicidade do ser humano.307  

É indispensável repetir que, embora o tema decidido pela Suprema Corte da Índia 

tenha sido o direito a estar livre da fome, decorrente do direito à vida com dignidade, a Corte 

o  fez  obedecendo  a  uma  perspectiva  ampla  de  direito  humano  à  alimentação  adequada, 

tentando atender, além do emergencial acesso físico e econômico ao alimento daqueles que 

estavam verdadeiramente morrendo de fome, ao direito ao trabalho, à qualidade de alimentos 

etc.  

Não se limitou a Corte a garantir a “mera” sobrevivência dos indianos, mas de 

plantar sementes para o início de um processo de construção da segurança alimentar e 

nutricional indiana. 

Fernando Scaff assevera, com muita precisão, que todos os atos (ou omissões) que 

sejam considerados contrários ao Direito merecem apreciação do Poder Judiciário, e a 

possibilidade de controle da constitucionalidade (formal e material) e da legalidade de todos 

os atos é característica essencial à democracia.308  

                                                           
307

 TORRES, Ricardo Lobo. “O mínimo existencial e os direitos fundamentais”. In: Revista de direito 
administrativo, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, v. 177, 1989, pp. 30, 46 e 47. 

308 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do Estado intervencionista. Rio de Janeiro: Renovar, 
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Não se pode impedir o acesso ao Poder Judiciário aos seres humanos que pretendem 

defender seus direitos fundamentais, tenham eles a natureza jurídica de direitos de liberdade 

ou de igualdade. 

Paulo Bonavides, em notável lição de contemporaneidade de seus conceitos, fala da 

importância do papel do “juiz social”, que compreende a realidade em que vive e, a partir de 

então, está apto a realizar a hermenêutica constitucional de um Estado Democrático de 

Direito, utilizando-se de metodologia de concretização309 e aplicando, nas decisões acerca de 

prioridades jurídicas, o princípio da proporcionalidade.  

Com esta hermenêutica, pode-se superar a visão ultrapassada de que os direitos 

sociais não são justiciáveis.310 

 

4.5 Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a justiciabilidade dos 

direitos econômicos, sociais e culturais 

É indispensável identificar qual a tendência atual da jurisprudência nacional para 

verificar a possibilidade de ela estar contribuindo para a falta de efetividade do direito 

humano à alimentação adequada no Brasil, ou não. Para tanto, é importante observar decisões 

judiciais de conflitos que visem à realização de direitos econômicos, sociais e culturais em 

geral, identificando quais os padrões teóricos adotados.  

Também é fundamental perceber a postura predominante no Poder Judiciário com 

relação ao controle das políticas públicas indispensáveis à implementação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, notadamente do direito humano à alimentação adequada, 

tanto com relação à ausência de políticas eficazes quanto à inconstitucionalidade e à 

                                                                                                                                                                                     
2001, pp. 172 e 262. 

309 Fazendo referência à solução proposta por Klaus Stern. 
310 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 540, 542 e 546. 
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ilegalidade das que existam. 

Pretende-se responder à indagação “A quem serve o Poder Judiciário?”, proposta por 

Lenio Streck311, com a observação de algumas decisões da mais alta Corte Judicial brasileira. 

Segundo pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil, referida por Alexandre Costa312, no 

entanto, a pergunta foi respondida, pois 86% dos brasileiros estão insatisfeitos com o Poder 

Judiciário, sendo apontado o favorecimento das camadas mais ricas da população como um 

dos seus maiores problemas (17%).  

Não se pode deixar de reconhecer que o Poder Judiciário brasileiro passa por uma 

severa crise. Há grupos internos lutando para a mudança do perfil institucional, de sorte a 

garantir que seus membros  assumam serem co-responsáveis pelas mudanças sociais.  

Estas tendências, que apesar de ainda minoritárias são cada vez maiores, contam com 

o apoio de uma minoria também crescente da doutrina jurídica, que chega a indicar que tais 

posições são indispensáveis inclusive com a adoção de medidas que tradicionalmente não 

sejam consideradas jurídicas313, pois mudar o modelo jurídico implica, necessariamente, a 

eliminação do abismo que sempre separou os atos políticos dos jurídicos314. 

Verifica-se, por exemplo, em situações específicas de controle difuso de 

constitucionalidade, que o STF em matéria de direito à habitação (como o financiamento da 

casa própria); de direito à educação (como pagamento de mensalidades escolares); de direito à 

saúde (como fornecimento de medicamentos a pessoas carentes)315, notadamente a partir de 

decisões originárias de magistrados do Sul do Brasil, tem adotado uma postura de defesa dos 

                                                           
311 STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração da construção do Direito.                    
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 17.  
312 COSTA, Alexandre Bernardino. “Dilemas do Judiciário na democracia”. In: UnB revista, pp. 13 a 15. Ano 

IV. N° 9. Dez.2003/mar.2004. Brasília: Universidade de Brasília, p. 13. 
313 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do Estado intervencionista. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001, p. 11. 
314 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des)caminhos de um 

direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 74. 
 
 

315 BRASIL. RESP 335171/SC (STJ), RESP 138583/SC (STJ), RE 241630/RS (STF). 
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direitos econômicos, sociais e culturais, aduzindo a necessidade de impor a realização desses 

direitos face à omissão dos responsáveis. 

Existiria então, no Supremo Tribunal Federal, algum sinal de mudança? Para tentar 

verificar se há, serão apreciadas três recentes decisões relatadas por um mesmo ministro do 

Supremo Tribunal Federal, que envolvem conflitos relacionados à realização de direitos 

econômicos, sociais e culturais, através de políticas públicas e que trazem resultados 

concretos positivos à sua efetividade, exprimindo as posturas que mais se aproximam das 

perspectivas almejadas neste trabalho e que, ao menos em uma, parece refletir a opinião do 

próprio órgão colegiado. 

A seleção das decisões favoráveis a direitos econômicos, sociais e culturais para 

análise nesta ocasião deu-se em razão da necessidade de apontar, mesmo nelas, o 

conservadorismo marcante do Poder Judiciário brasileiro. 

A primeira decisão a ser analisada trata-se de decisão monocrática316 de efetividade 

exemplar, que mantém sentença que defere benefcio previdenciário a pessoa portadora de 

necessidades especiais que padecia, em razão das suas condições sócio-econômicas, de 

dificuldades até mesmo para adquirir alimentos. 

Reconhecendo o papel do Poder Judiciário como guardião da Constituição e dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, tal decisão demonstra uma possibilidade de 

modificação nas posturas tradicionais do Supremo Tribunal Federal, com aplicação do 

princípio da proporcionalidade na ponderação dos valores constitucionais em conflito.  

Como se está tratando, neste momento, de identificar as posturas ideológicas e 

hermenêuticas predominantes do Poder Judiciário brasileiro, é importante destacar que a 
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 BRASIL. STF. Rcl. 2319 MC/RS, Presidente em exercício: Min. Celso de Mello. Relator do processo Min. 
Sydney Sanches. DJ 3/6/2003 p.1. Julgado em 27/5/2003. 
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decisão, apesar de realçar a gravidade da carência econômica pela dificuldade do beneficiado 

em adquirir alimentos e medicamentos, não traz reconhecimento do direito humano à 

alimentação adequada como direito constitucional ou mesmo como um direito previsto em lei 

federal, evidenciando o padrão de negligenciar a legislação nacional e internacional de 

direitos humanos. 

Refere-se às necessidades alimentares especiais e ao direito de suprir as necessidades 

de subsistência apenas como direito a “assistência aos desamparados” e não reconhece a 

obrigação estatal de provimento da alimentação adequada aos brasileiros e estrangeiros em 

jurisdição brasileira que dela necessitem, mesmo quando relacionada ao “mínimo 

existencial”.  

A decisão traz, vagamente, a incumbência estatal de tornar efetiva a assistência 

social, como um reconhecimento da necessidade de valorização da solidariedade social – o 

que deixa a desejar como orientação que assegure “direitos”, pois “direitos” referem-se a 

obrigações e não a “solidariedade social”.  

Há ainda, na decisão, uma ponderação quanto à gravidade de um possível ônus 

financeiro a ser assumido pelo Estado – o que é o grande problema das causas coletivas – e 

um lembrete de que o Poder Judiciário deve estar atento para não lesar o erário, quando o 

magistrado assevera que sua decisão “não afeta a ordem e a economia públicas, nem gera 

qualquer situação de risco ou de lesão ao erário”, evidenciando a incorporação da 

preocupação internacional com a “reserva do possível”, porém sob uma perspectiva ainda 

mais restritiva dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Maria Paula Bucci faz referência à aplicação do princípio da eficiência na concepção 

e consecução das políticas públicas, enfatizando a necessidade de ponderação do aspecto 
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econômico, mas também dos custos sociais e da “repercussão sobre a formação de uma 

consciência de ação coletiva, de interesse público, nos cidadãos”317. Neste aspecto, a decisão 

está bem aquém das expectativas contemporâneas. 

Não se pode deixar de reconhecer, no entanto, que o simples fato de pretender que 

um seguro social sirva para fins de assistência social, tendo a legislação tratamento 

extremamente distinto quanto aos dois institutos, já é uma grande ruptura com a hermenêutica 

tradicionalmente conservadora. 

A segunda decisão escolhida foi proferida no AI 396973/RS318 e trata do direito 

humano fundamental à saúde. Especificamente, dispõe sobre a obrigatoriedade de o Estado 

assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos aos que deles necessitam, determinando 

que o Estado adimpla sua obrigação como forma de fazer valer as normas constitucionais. 

Tal decisão tem um efeito mais abrangente do que a primeira por vários motivos, 

quais sejam: refere-se a precedentes do próprio STF (o que demonstra que a postura 

progressista não se limitou a um único Ministro319), reconhece a obrigação estatal face ao 

direito à saúde, admite que a omissão estatal ao elaborar políticas públicas que assegurem a 

efetividade do direito torna a Constituição uma “promessa vã” e, ainda, ratifica a importância 

e a legitimidade da atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, em caso de omissões 

do Poder Público (in casu Legislativo ou Executivo) para fazer valer a norma constitucional. 

A importância de se destacar a necessidade do cumprimento das normas 

constitucionais e das leis em geral ganha realce diante da cultura brasileira de inefetividade 

normativa, tanto por impossibilidade de execução ou por falta de empenho das autoridades 

                                                           
317 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p.183. 
318

 BRASIL. STF. AI 396973/RS. Relator Min. Sydney Sanches. DJ 30/4/2003 p.73. Julgado em 27/3/2003. 
319 No mesmo sentido: BRASIL. STF. RE 259508 Agr/RS, Rel. Min. Maurício Correia, Julg. 8/2000, DJ 

16/2/01, pp.137; RE 255627 Agr/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, Julg. 11/2000, DJ 23/2/01, pp. 122, entre 
outros. 
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responsáveis por seu adimplemento, quanto pela ausência de intenção ab initio  dos 

governantes em realizar o conteúdo normativo.320 

Esta característica que se atribui ao brasileiro, no entanto, merece um esforço de 

memória para retornar ao momento histórico de reconhecimento mundial dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, quando os Estados passaram a assegurá-los, nos textos 

normativos, evitando maiores repercussões das doutrinas socialistas e, imediatamente, 

inviabilizaram (como inviabilizado resta até hoje) a sua efetividade, por meio da construção 

de inúmeros argumentos teóricos. 

Contudo, pode-se observar que a decisão ainda considera a inexistência de lei 

infraconstitucional que determine o modus com que tal direito será assegurado um óbice 

intransponível à sua efetividade, vez que só reconhece o direito aos referidos medicamentos 

indispensáveis à  saúde e à vida do cidadão, assim argumenta com clareza o Senhor Ministro, 

em razão da norma infraconstitucional estadual que assegura o direito à medicação pleiteada e 

por ter o estado-membro se vinculado, voluntariamente, ao Programa de Distribuição de 

Medicamentos321. 

A presença da justificativa de deferimento do direito “apesar” da programaticidade 

da norma constitucional, em razão da regulamentação da matéria, demonstra a força das 

teorias classificatórias das normas constitucionais quanto à eficácia dentro do Poder Judiciário 

brasileiro, obstaculizando a exigibilidade de tais direitos. 

A terceira decisão é a mais recente das três decisões consideradas exemplares, neste 

                                                           
320

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002,               
p. 175. 

321 “A legis lação editada  pelo Estado do Rio Grande do Sul ( consubstanciada  nas Leis  n. ºs 
9 .908/93,  9.828/93 e  10.529/95) ,  ao inst i tui r  programa de  dist r ibuição gra tui ta  de  
medicamentos a pessoas carentes ,  dá efe t ividade  a prece itos  fundamentais  da Cons t i tuição 
da Repúbl ica  (ar t s.  5º ,  caput ,  e  196)” .  
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trabalho, para a garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais pelo Excelso Pretório322. 

É, também, a mais abrangente, vez que se trata de decisão proferida em sede de argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, ADPF 45/DF, que discute, diretamente, a 

intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que deveriam 

assegurar os direitos econômicos, sociais e culturais. 

A referida decisão, não obstante tenha considerado prejudicado o pedido “em razão 

da perda superveniente de seu objeto”, traz inúmeros argumentos importantes à percepção de 

um padrão teórico progressivo por parte do Ministro que a proferiu, que também foi autor das 

outras decisões consideradas positivas e acima comentadas. 

Como avanços teóricos é possível perceber que o Senhor Ministro, novamente, 

reconhece a legitimidade do Poder Judiciário para controlar a constitucionalidade de políticas 

públicas, especialmente em casos de omissão dos Poderes Públicos competentes, indo um 

pouco além das decisões anteriores ao aduzir que formular e implementar políticas públicas é 

uma atribuição, apesar de  extraordinária, do Poder Judiciário. 

No entanto, é indispensável notar que ainda faz distinção de natureza entre os 

direitos humanos civis e políticos, e econômicos, sociais e culturais, atribuindo às normas 

constitucionais que prevêem os segundos a natureza programática e ressaltando que tal 

programaticidade reflete uma progressividade e um alto custo na sua realização. 

Não consegue ainda refletir nos direitos humanos como de igual natureza e os altos 

custos que também demanda a implementação dos direitos civis e políticos; assim, submete 

apenas os econômicos, sociais e culturais à “reserva do possível”. 

Com relação à limitação da “reserva do possível”, entretanto, o Senhor Ministro 

demonstra perceber que tal argumento teórico vem sendo utilizado como meio para que o 
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Poder Público se exima das obrigações constitucionais e considera tal artifício um absurdo. 

Por fim, é lamentável que ainda se reconheça a justiciabilidade dos direitos 

econômicos, sociais e culturais limitada a um “mínimo existencial” com referência à 

sobrevivência, que, ao entender das correntes teóricas adotadas por esta dissertação, não 

chegam perto de assegurar a dignidade humana.  

É importante repetir que as decisões mais progressivas transcritas acima foram 

proferidas pelo mesmo Ministro, e, em apenas uma, reflete a opinião da própria Corte, 

acrescendo-se argumentos e fundamentos pessoais mais próximos da necessidade de 

efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Em ações de dimensão coletiva, relacionadas à elaboração e implementação de 

Políticas Públicas específicas para assegurar o adimplemento de direitos sociais in totum, 

contudo, identifica-se uma postura mais conservadora e procedimentalista do STF. Esta 

postura, como se viu ao longo da presente pesquisa, repete-se constantemente. Por exemplo:  

Nega-se a aplicação de Tratado Internacional mais protetivo dos trabalhadores323, 

como no caso da apreciação da Convenção n.° 158/OIT, com relação à proteção do 

trabalhadores contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, apesar de devidamente 

ratificados pelos Decretos Legislativos n° 68/92 e nº 1.855/96, porque a Constituição Federal, 

para regulamentar tal direito social, teria exigido, segundo os arts. 7°, I da CF e 10, I do 

ADCT, Lei Complementar, ignorando, completamente, a possibilidade de hermenêutica 

extensiva do art. 5°, § 2° da CF/88. 

Exime-se, por unanimidade e reiteradamente, da responsabilidade de exigir que o 

Chefe do Poder Executivo cumpra o seu dever constitucional e remeta ao Legislativo a 

                                                                                                                                                                                     

  
323 BRASIL. STF. ADI 1480 MC / DF. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julg. 4/9/1997.  Tribunal Pleno 

DJ 18/5/2001, pp. 429. 
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proposta de  revisão anual da remuneração dos servidores e evite o desrespeito à Constituição  

correspondente à sua inércia, apesar de identificar a violação omissiva da Constituição e a 

inefetividade de direito constitucional social dela decorrente.324 

Impede a implantação de política social de reforma agrária, sobressaltando o direito à 

propriedade e o devido processo legal formal, mesmo quando o imóvel não atende às suas 

funções sociais e viola regras de proteção ambiental, porque a notificação para 

comparecimento à vistoria da propriedade, apesar de ter sido realizada, não o foi na pessoa do 

proprietário ou de procurador com poderes para tanto325, embora se conheça a dificuldade 

fática de se acessar pessoalmente os grandes proprietários improdutivos para tal fim. 

Josué de Castro, há décadas, já notava que a interpretação que se dava à expressão 

“justo valor” para indenização das terras desapropriadas para fins de reforma agrária era 

incoerente com a necessidade social e com os séculos de distribuição de terras privilegiando 

pequenos grupos de ‘amigos do Rei’. Entendia o Poder Judiciário, então, por “justo valor” o 

valor de mercado, ao revés de considerar justo o “custo histórico” ou, ao menos, o “valor 

tributado”. O autor apontava para uma nova Constituição como uma fonte de esperança...326  

Oportuno, no momento, parafrasear a assertiva da FAO ao Poder Executivo: 

“considerando que existem teorias jurídicas que permitem a interpretação constitucional de 

modo a assegurar a erradicação da fome – e é difícil negar que elas existem –, a insistência 

contínua em utilizar teorias diversas é uma conseqüência ou de escolha política deliberada (o 

que é incompatível com os princípios constitucionais) ou de incompetência”.327 

                                                           
324 BRASIL. STF. ADI 2504/MG. Rel. Min. Ilmar Galvão. Julg. 19/3/2002, Tribunal Pleno, DJ 19/4/02, pp. 

00045. No mesmo sentido as ADIs 2481/RS, 2486/RJ, 2490/PE, 2491/GO, 2492/SP, 2493/PR, 2496/MS, 
2497/AC, 2498/ES, 2503/MA, 2506/CE, 2507/AL, 2508/PA, 2509/AM, 2510/AP, 2511/PB, 2512/MT, 
2516/AC, 2517/SE, 2518/RO, 2519/RR, 2520/PI, 2524/TO e 2525/DF.  

325 BRASIL. STF. MS 22164 / SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julg.  30/10/1995  Tribunal Pleno, DJ 
17/11/95, pp. 39206. 

326 CASTRO, Josué de. Geografia da fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. Rio de Janeiro; Civilização 
Brasileira, 2003, pp. 287 e 288.  

327 FAO. Mobilizing the political will and resources to banish world hunger. Roma. 2002, p. 52. 
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Interessante destacar que, no mundo inteiro, e não apenas no Poder Judiciário 

brasileiro, ainda é mantido o padrão de proferir decisões em favor de direitos econômicos, 

sociais e culturais em situações individuais e isoladas – apesar de, em gênero, negar-se a sua 

justiciabilidade – e, quando as situações levadas a juízo assumem dimensões coletivas, 

implicando a intervenção do Poder Judiciário na formulação ou execução de políticas públicas 

que garantam tais direitos, as Cortes têm uma tendência mais conservadora.328  

Outras duas decisões recentes, que serão apreciadas a seguir, apresentam tendências 

doutrinárias e jurisprudenciais, dentro do STF, que apontam para um caminho oposto à 

contemporaneidade das três primeiras: o da ineficácia dos direitos econômicos, sociais e 

culturais.  

Estas decisões coadunam com a manutenção de práticas atentatórias à eficiência das 

poucas políticas públicas existentes para assegurar algum tipo de alimentação adequada a uma 

pequena parte da população que dela necessita, a exemplo do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar.  

A primeira nega quebra dos sigilos bancário e fiscal em inquérito que investiga o 

desvio de dinheiro de,  entre outros, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

considerando  insuficientes registros de corrupção feitos por câmeras de vídeo em reportagem 

da Rede Globo de Televisão, vez que o Ministério Público não teria conseguido demonstrar o 

enriquecimento da investigada329. 

A corrupção é identificada como um obstáculo ao desenvolvimento nacional e, 

especificamente, à efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais330, pois impede que 

                                                           
328 LANGFORD, Malcom. “Judicial enforcement of economic, social and cultural rights” in FIAN – FoodFirst 

Information and Action Network – International secretariat. Right to food journal: justiciability of 
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6. 

329 BRASIL. STF. Pet. 2989 / RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. DJ 14/10/2003 p. 8. Julg.  3/10/2003. 
330 FONSECA, Delson Lyra. “A corrupção como entrave ao desenvolvimento”. In: Revista do ministério 
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o recurso destinado chegue realmente aos fins previstos. Prática comum no Brasil, após a 

Constituição de 1988, passou a ter tratamento mais rigoroso, notadamente com o advento da 

Lei n.º 8.429/92, que passou a punir, também sob o aspecto civil, atentados à moralidade 

administrativa. De nada adianta a legislação, entretanto, se não for posta em prática. 

O excessivo zelo com que se defende o direito à privacidade de dados bancários e 

financeiros de representantes do Poder Público não coaduna com a obrigação de transparência 

destes prevista, dentre outras, pela própria Lei de Improbidade Administrativa, em seu               

art. 13, § 2°.  

Interessante destacar o processo que ocorre atualmente no Brasil. Os mesmos 

magistrados que usualmente se valem da suposta ineficácia das normas constitucionais 

programáticas, quando vêem os direitos regulamentados infraconstitucionalmente, negam a 

sua efetividade através de outros artifícios políticos e hermenêuticos. Aparentemente, é o que 

vem ocorrendo com a Lei de Improbidade Administrativa331, que agora também tem sido 

sabotada pelo próprio legislador.332 

O Ministério Público Federal e Estadual, através da realização de audiências 

conjuntas promovidas pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, tem constatado que 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar vem sendo utilizado, por todo país, como uma 

fonte de recursos eleitorais e de locupletamento ilícito.  

Adotar posturas extremamente formalistas para impedir a quebra de sigilo bancário 

de agentes públicos que gerenciam o erário, desmerecendo o valor de indícios enquanto tais e 

exigindo provas cabais do enriquecimento ilícito, contribui para a malversação do erário e, 

                                                                                                                                                                                     
público – Alagoas, n.° 11, pp. 51 a 63.  Maceió: Edufal, 2003, pp. 59 e 60. 

331 APOSTOLOVA, Bistra Stefanova. Poder judiciário: do moderno ao contemporâneo. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1998, p. 159. 

332 Com a concessão de prerrogativa de foro a políticos que até então só a possuíam em matérias penais – 
consoante prevalecia há muito no Direito brasileiro. 
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conseqüentemente, para ineficiência de políticas públicas, que já dispõem de recursos 

limitados. 

A segunda decisão considerada por esta pesquisa como prejudicial à efetividade dos 

direitos econômicos, sociais e culturais foi proferida em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade que visava à apreciação de norma orçamentária, negando-lhe 

seguimento por considerar tema de apreciação exclusiva do Poder Executivo333. 

O STF, como evidencia a decisão monocrática em discussão, ainda tem evitado 

interferir nas políticas públicas de modo geral e, em especial, em matérias orçamentárias, em 

razão de considerá-las exclusivas do Poder  Executivo. Tem-se manifestado, ainda, a Suprema 

Corte no sentido de que as decisões judiciais que assumem tal interferência, através do 

controle de constitucionalidade, findam por desequilibrar a harmonia entre os Poderes. 

É claro que o texto da decisão do Ministro Celso Mello, mais recente, afirmando que 

existiria uma atribuição extraordinária do Poder Judiciário na formulação e implementação de 

políticas públicas nos casos de omissão dos demais poderes já é um avanço significativo e, 

como tal, foi registrado; no entanto, não se pode negar a predominância, até então pelo menos, 

dentro do próprio STF, de opiniões contrárias às do Ministro Sepúlveda Pertence. 

O orçamento público ainda é um tabu para o Poder Judiciário brasileiro. Não 

conhecê-lo a fundo, deixar de analisar sua constitucionalidade inclusive no que diz respeito às 

prioridades definidas pela Constituição Federal e não controlar a constitucionalidade e a 

legalidade da execução orçamentária são omissões judiciais freqüentes que representam 

óbices severos à garantia de realização do direito humano à alimentação adequada. 

Quanto aos atos do Poder Legislativo, a postura do Poder Judiciário vem deixando 

claro que não interfere nos atos interna corporis desde que não firam garantias e direitos 
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fundamentais e não digam respeito a competências e procedimentos legais ou 

constitucionais334; no entanto, sob este pretexto, o Poder Judiciário vem-se eximindo da 

apreciação de inúmeros atos normativos, inclusive leis orçamentárias, como na última decisão 

transcrita. 

Com relação a ambos os Poderes (Executivo e Legislativo), o Judiciário vem 

preferindo fazer uma separação das ações e omissões em jurídicas (passíveis de controle) e 

políticas (absolutamente isentas do controle jurisdicional).  

O que dizer então da sua atuação com relação às políticas públicas, tão 

indispensáveis à implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais em geral e, 

especificamente, do direito humano à alimentação adequada? 

Para definir o que seriam atos exclusivamente políticos que evitariam a atuação do 

Poder Judiciário, Sampaio apresenta três critérios delimitadores: positivo, formal-pragmático 

e negativo.335  

O critério positivo englobaria a definição de atos políticos, o que o autor reconhece 

como extremamente dúbio e precário (apesar de apresentar inúmeros conceitos), porque 

envolve termos como “discricionariedade”, “matéria privativa”, entre outros, que permitiriam 

inúmeras exceções. 

O critério formal-pragmático é baseado na jurisprudência americana e considera 

questão política a que tiver definição constitucional de competência exclusiva e final de um 

dos Poderes; quando houver “manifesta falta de parâmetro judicial” para solução do conflito; 

quando escapar à discricionariedade do Poder Judiciário; quando a intervenção do Judiciário 
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compreender um desrespeito ao outro Poder; quando houver necessidade extrema de o Poder 

Judiciário não se imiscuir; e quando, com uma decisão judicial, houver transtorno em vários 

departamentos. Evidentemente, tal critério não responde à questão. 

O critério negativo ou conseqüencial, ao invés de preocupar-se com a definição do 

ato político, volta-se para a competência jurisdicional, de sorte a assegurar a intervenção do 

Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direitos. Conclui o autor pela 

necessidade de identificação da possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário em 

cada caso concreto, optando pelo recurso ao princípio da proporcionalidade. 

É importante esclarecer, no entanto, que a necessidade de políticas públicas para 

assegurar a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, faz com que alguns autores 

defendam a necessidade de que se aceite que as esferas políticas e jurídicas estão sempre 

muito próximas e em comunicação permanente com as vantagens e desvantagens decorrentes 

desta simbiose.336 

Neste sentido, não há possibilidade de se exercer qualquer juízo de oportunidade ou 

de conveniência com relação à elaboração de políticas públicas aptas à realização dos direitos 

fundamentais e implementação dos objetivos constitucionais, pois sua existência é uma 

demanda constitucional337. Haverá a possibilidade de exercer tal juízo na identificação de 

quais, dentre as políticas eficazes, são as mais adequadas no momento. 

Reconhecer a inexistência de discricionariedade na concepção e execução das 

referidas políticas públicas é afirmar que elas devem estar sempre de acordo com os 

parâmetros de constitucionalidade e legalidade.338 

                                                           
 
336 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 

241, 243 e 254. 
337 APOSTOLOVA, Bistra Stefanova. Poder judiciário: do moderno ao contemporâneo. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 1998, pp. 71 e 106. 
338 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002,                          
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É de se destacar a discussão levantada por Fábio Konder Comparato, com base no 

conceito de  policy de Ronald Dworkin, sobre a alegação de impossibilidade de apreciação de 

constitucionalidade de políticas públicas diante de seu caráter eminentemente político, logo, 

exclusivo do Poder Executivo.  

Ao contrário, entende que é essencial apreciá-las, e a seus efeitos, perante os 

objetivos constitucionalmente vinculantes e de outras regras que porventura disciplinem a 

estruturação da política. Da mesma forma, compreende quanto às omissões.339 

Aceitar tal dimensão do papel do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade 

é essencial para assegurar a máxima efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

bem como estimular os governantes à realização dos objetivos constitucionais, o que evitaria 

gastos desnecessários com políticas públicas comprovadamente ineficientes e colaboraria para 

a estruturação de políticas de redistribuição de renda que propiciariam acesso físico e 

econômico à alimentação adequada, com a erradicação da pobreza.  

Dúvidas restam apenas quanto à forma de exercício do controle de 

constitucionalidade das políticas públicas, pois o autor faz referência à necessidade de se 

incluir tal previsão constitucionalmente, porquanto as normas e atos que integram uma 

política pública não se confundem com seu todo.340 

Neste mesmo sentido, identificando uma ausência de regularidade na forma que se 

exteriorizam as políticas públicas, apesar de vislumbrar como a forma mais comum os planos, 

Maria Paula Bucci questiona como poderia ser realizado o seu controle de 

                                                                                                                                                                                     
p. 255. 

 
339 COMPARATO, Fábio Konder: “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas” Revista 

dos tribunais, Ano 86, v. 737, pp. 11 a 22. São Paulo: Revista dos Tribunais, março de 1997, pp. 20 e 21. 
340 COMPARATO, Fábio Konder: “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas”, Revista 

dos tribunais, Ano 86, v. 737, pp. 11 a 22. São Paulo: Revista dos Tribunais, março de 1997, pp. 21 e 22. 
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constitucionalidade.341  

Embora seja inegável a polêmica em torno do tema, é importante reconhecer que 

enquanto os atos e normas que compõem a política pública ganharem corpo jurídico – seja 

através de processo legislativo, seja através de atos normativos do Poder Executivo –, tal juízo 

é perfeitamente possível e deve ser realizado dentro do ordenamento nacional, uma vez 

efetuado o alargamento hermenêutico dos conceitos que envolvem o controle de 

constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro.  

No entanto, não se pode deixar de reconhecer que os moldes propostos por 

Comparato para a reforma constitucional permitem expandir a legitimidade ativa da ação de 

controle de constitucionalidade por ele idealizada, democratizando-a, o que justificaria tal 

alteração. 

A postura que os Tribunais têm demonstrado, no entanto, é de ausência de critérios 

para definição da sua atuação, utilizando-os ao sabor de seu interesse, “como um expediente 

tático de fuga de um enfrentamento político desgastante”.342 

A recusa em controlar a constitucionalidade e a legalidade das políticas públicas, 

bem como a negativa aos pleitos referentes ao exercício de direitos econômicos, sociais e 

culturais, dá-se por meio de uma suposta neutralidade das decisões judiciais, a pretexto de 

garantir a imparcialidade de suas decisões e o equilíbrio entre os Poderes. 

Não se pode mais negar que a neutralidade é impossível ao ser humano, ao lidar com 

fatos sociais, posto que a sua história forma a sua personalidade e influencia, diretamente, a 

construção de suas opiniões e convicções. Este fato, no entanto, não deve ser considerado um 

                                                           
341 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002,         

pp. 256 a 259, 272, 273 e 278. 
342 SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional.                            

Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 328. 
 
 



 178 

problema que os membros do Poder Judiciário precisam, desesperadamente, derrotar ou 

esconder. 

Trata-se de uma realidade humana presente não apenas na atividade judicante, mas 

em todas as outras, a exemplo do estudo científico – também pretensamente neutro. 

O Poder Judiciário tem servido, com esta falsa neutralidade, à manutenção do poder 

e do status quo, pois não tem procurado nos instrumentos jurídicos os espaços que lhe 

permitam suprir as omissões legislativas e executivas quanto ao adimplemento dos 

“programas” constitucionais. Com esta postura predominante, tem contribuído para a falta de 

efetividade dos direitos humanos que necessitam de atuação positiva estatal, sejam eles civis, 

políticos, econômicos, sociais ou culturais. 

Observe-se que mesmo os manuais tradicionais de hermenêutica utilizados, em regra, 

na graduação do curso de Direito, não exigem nas decisões dos conflitos jurídicos, 

exclusivamente, a utilização dos métodos ou processos interpretativos, mas principalmente a 

adequação do caso ao contexto social, que permite a construção normativa pelos Tribunais.343  

Olhar a Constituição Federal de 1988 sob um prisma jurisprudencial formado com 

base em um período ditatorial, por exemplo, tem sido outra praxe constitucional que, 

contribuindo para o desrespeito aos direitos fundamentais344, demonstra a predominância de 

valores arcaicos.  

Por outro lado, em algumas situações específicas, o STF justifica algumas de suas 

decisões na necessidade de “efetividade máxima na transição” de regimes constitucionais345, 

deixando cada vez mais clara a ausência da pretensa neutralidade das decisões judiciais.  

                                                           
343 V. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 41 e 

FRANÇA, Limongi. Hermenêutica jurídica. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 61. 
344 SCAFF, Fernando Facury. “As contribuições sociais e o princípio da afetação”. In: MARTINS, Ives Gandra 

da Silva (coord.). Direito tributário e reforma do sistema, pp. 214 a 241. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 224.  

345 BRASIL. STF. ADI 2596/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19/3/2003, p. DJ 2/5/2003, pp. 26.  
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José Adércio Sampaio faz referência a várias jurisprudências do STF nas quais a 

Corte considera mais importantes regras contratuais de cunho econômico que beneficiam 

concessionárias de serviço público que o direito ao fornecimento de energia elétrica ou água, 

mesmo quando o cidadão está desempregado, considerando inconstitucional lei que determine 

o contrário. 

Comenta ainda o autor que, para a mesma Corte, ¼ do salário mínimo per capita 

como renda máxima é um valor legítimo para se estabelecer beneficiários de programas 

assistenciais de amparo ao idoso e ao deficiente.346 No entanto, pensar em reduzir os tetos dos 

subsídios dos magistrados em reforma previdenciária – apesar de bem superior a ¼ do salário 

mínimo – é considerado um ultraje à sua dignidade. 

A falta de coerência entre as decisões judiciais – além de refletir o seu perfil 

ideológico, sempre constante – muitas vezes parece minar o mito da segurança jurídica e a 

confiança nas decisões judiciais347, o que enfraquece a importância do instrumento 

constitucional que é a exigibilidade judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

Entretanto, é bastante pertinente o argumento de João Paulo Teixeira, de que a 

fundamentação coerente da decisão judicial evitará a sua arbitrariedade e o receado 

“voluntarismo”, assegurando a sua aceitabilidade e um novo padrão de segurança jurídica 348, 

e, aliada a um perfil contemporâneo de atuação, resgatará a sua credibilidade, assegurando a 

efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais. 
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CAPÍTULO V 

INSTRUMENTOS EXTRAJUDICIAIS VOLTADOS À EFETIVIDADE DO DIREITO 

HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

5.1 Diretrizes voluntárias internacionais e lei orgânica nacional 

As decisões internacionais, para serem rechaçadas ou defendidas, não devem ser 

apreciadas sob a ótica da realidade de apenas um Estado-membro da Organização das Nações 

Unidas, pois preocupam-se em atender às mais diversas realidades mundiais. 

Por outro lado, este estudo se propõe, neste momento, exclusivamente, a apreciar a 

importância da elaboração de diretrizes voluntárias sugeridas no novo Plano de Ação pela 

“Cúpula Mundial de Alimentação: Cinco Anos Depois”, dentro do atual cenário político-

jurídico nacional; bem como a (im)prescindibilidade de uma legislação orgânica nacional, 

como meio de garantir a efetividade do direito humano à alimentação adequada. 

As Diretrizes Voluntárias, como o próprio nome indica, são orientações não 

obrigatórias, de natureza operacional (não-normativa), cujo intuito principal é ajudar os 

Estados membros da Organização das Nações Unidas a compreender a “progressividade” com 

que o direito humano à alimentação adequada deve ser realizado. É importante destacar que 

tal documento não adota nenhum standard legal.  

A intenção do documento é facilitar, nacionalmente, a adoção de passos para que se 

alcance a segurança alimentar e nutricional, visando orientar os Estados para alcançar a 

redução do número de famintos no mundo à metade, até 2015, com o esclarecimento do 

conteúdo  e  alcance  do  direito  humano  à  alimentação  adequada  e  identificação de passos  
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importantes para se realizar o direito humano à alimentação adequada no mundo, a partir da 

realidade de cada Estado. 

A elaboração de um documento contendo as diretrizes voluntárias ficou a cargo de 

representantes da sociedade civil organizada e dos Estados, e vários encontros vêm sendo 

realizados no sentido de formular a sua primeira versão. Diante dos objetivos das diretrizes 

voluntárias, várias vêm sendo as objeções de inúmeros Estados à própria redação da proposta. 

Uma das grandes polêmicas na construção do documento é a justiciabilidade ou não 

do direito humano à alimentação adequada: enquanto a União Européia, a Jamaica, a Noruega 

a África do Sul, o Relator Especial do Direito Humano à Alimentação Adequada, a Comissão 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da 

ONU e a Food First Information and Action Network (FIAN) posicionam-se a favor da 

inclusão da justiciabilidade no documento, os Estados Unidos e o Canadá já expressaram que 

a justiciabilidade deve ser encarada como um problema doméstico.349 

Sendo diretrizes voluntárias, o documento não assumirá forma legal, tampouco prevê 

a adoção de protocolos adicionais que estabeleçam instrumentos de controle da (in)execução 

das etapas sugeridas. Seriam elas tão voluntárias que não fariam diferença alguma por sua 

adoção? Por que então a preocupação dos Estados em assegurar uma linguagem permissiva 

em seu texto ou de impedir a inserção expressa à justiciabilidade do direito humano à 

alimentação? 

A princípio, não é possível perceber as referidas Diretrizes Voluntárias como um 

grande passo em direção à erradicação da fome ou da miséria, dentro da realidade brasileira, 

pois a depender exclusivamente da vontade política, o próprio Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, os inúmeros Comentários Gerais ao Pacto e, especialmente, 
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o Comentário Geral nº 12, além do Plano de Ação da Cúpula Mundial de Alimentação de 

1996, já seriam suficientemente claros quanto ao conteúdo e alcance do direito humano à 

alimentação adequada e de estar livre da fome. 

Os Comentários Gerais são documentos emitidos pelos órgãos de supervisão dos 

tratados de direitos humanos da ONU, com intuito de auxiliar na aplicação e interpretação dos 

referidos tratados, dispondo sobre o conteúdo dos seus artigos. Trazem ainda a experiência 

acumulada pelas Comissões de Direitos Humanos em referência ao direito comentado e 

tratam das obrigações estatais, dos sistemas de relatórios e sugestões para a implementação do 

Tratado.350 Não seriam estes suficientes em termos de documentos recomendatórios? 

O importante, como se viu, é esclarecer o porquê de a hermenêutica jurídica moderna 

não estar sendo capaz de enxergar (ou não ter a intenção de verificar) nestes textos, normas 

que assegurem a efetividade do direito humano à alimentação adequada e de estar livre da 

fome e, ao contrário, vir trabalhando contra tais fins. 

Para os Estados que não garantem sequer o acesso físico e econômico à alimentação 

das pessoas que neles se encontram, não fará grande diferença a existência das diretrizes 

voluntárias, em si, pois o próprio Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, que é Tratado Internacional, com mecanismos de avaliação e sanção previstos em 

seu Protocolo Adicional, não conseguiu produzir o impacto desejado em 1966 e ratificado em 

1996 e 2002 nas Cúpulas Mundiais de Alimentação. 

Que poder de transformação da realidade socioeconômica dos Estados em 

desenvolvimento (maioria dos que violam o direito humano à alimentação adequada) a 

construção de um documento internacional pode ter, se não houver conjugação com um 

compromisso político de ruptura dos paradigmas liberais predominantes que não se coadunam 
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com a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais de maneira geral? 

Não se pode negar, porém, que o processo de construção das diretrizes voluntárias é 

totalmente diferente dos demais documentos internacionais, pois permite o diálogo fora dos 

organismos oficiais da ONU, de seus Conselhos de Direitos etc. É a construção de uma 

verdadeira política pública internacional.  

Uma das recomendações que será possivelmente inserida nas diretrizes voluntárias e 

que vem sendo repetida nos Comentários Gerais (3 e 12, por exemplo) é a necessidade de 

formular legislação nacional que contemple o direito humano à alimentação adequada e 

aponte a sua abrangência. 

Tomando como base a realidade brasileira, uma lei orgânica de segurança alimentar e 

nutricional ou, no mesmo sentido da imprescindibilidade de medidas jurídicas, a inserção 

expressa do direito humano à alimentação adequada no art. 6° da CF/88, através de emenda 

constitucional, como sugeriu Jean Ziegler351, poderia facilitar a implementação do direito; no 

entanto, é indispensável ressaltar que não é condição necessária ou suficiente para a sua 

realização.  

Ambas as sugestões são aptas a amenizar os argumentos daqueles que não pretendem 

assegurar a efetividade do direito, é verdade, pois estaria suplementada a “programaticidade” 

normativa. Mas não são, repita-se, condições indispensáveis à compreensão da existência e 

exigibilidade do direito humano à alimentação, ao menos no caso do ordenamento jurídico 

brasileiro (como não o foi, por exemplo, na Índia). 

Não se pode negar que uma lei orgânica eliminaria os  argumentos de que o direito 

humano à alimentação adequada não está expressamente previsto como direito fundamental 

                                                           
351 ZIEGLER. Jean. Observações introdutórias em relação a seu relatório da missão sobre direito à 

alimentação no Brasil. Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. 59ª sessão, ponto 10 da ordem 
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em nosso ordenamento jurídico e poderia apontar os entes da Federação responsáveis por 

determinados e específicos aspectos da segurança alimentar, notadamente na medida que 

regulamentasse o artigo 23 da CF/88, no que diz respeito ao abastecimento alimentar e ao 

fomento à produção agrícola. 

Detalhando as políticas públicas indispensáveis à realização do direito humano à 

alimentação adequada, poderia eliminar o argumento de que, como um direito previsto em 

normas constitucionais de eficácia limitada declaratória de princípio programático352, 

careceria, para implementação, da legislação infraconstitucional e, conseqüentemente, 

facilitaria, neste aspecto, a cobrança judicial da sua efetividade. 

Andreas Krell aduz, inclusive, que a própria previsão de regulamentação dos 

dispositivos constitucionais (Artigos 23 e 24) foi feita em razão das omissões recorrentes 

resultantes das antigas competências concorrentes – hoje comuns e concorrentes353 – e, não 

obstante identifique a necessidade de definição das competências entre os entes federativos, 

de sorte a facilitar a identificação dos responsáveis, reconhece que o problema brasileiro de 

ineficácia dos direitos econômicos, sociais e culturais não é exatamente legislativo, mas a 

falta das políticas públicas e serviços correspondentes, vez que os direitos fundamentais 

prescindem de leis ordinárias para serem exigidos.354 

Um contraponto necessário à argüição de utilidade da definição exata das 

competências é que, com ela e sem a possibilidade de responsabilização solidária dos entes da 

federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) pelo desrespeito ao direito humano 

à alimentação adequada, os argumentos neoliberais que limitam a efetividade dos direitos 
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econômicos, sociais e culturais à “reserva do possível” econômico restariam mais 

fortalecidos, para eximir os dois entes não apontados pela regra como responsáveis. 

Por outro lado, a lei orgânica da saúde (Lei n° 6.080/90), a lei orgânica da assistência 

social (Lei n° 8.742/93) e a lei de diretrizes e bases da educação (Lei n° 9.394/96) são alguns 

exemplos de leis orgânicas ineficazes quanto à garantia do direito, pois a existência de uma 

norma infraconstitucional não garante o compromisso de implementação de políticas públicas 

que assegurem a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Mantendo-se os padrões atuais de decisões judiciais relacionadas às obrigações de 

fazer do Estado, no que diz respeito à efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

embora inexistisse o pretexto da ausência de regulamentação de norma programática, 

permaneceriam outras escusas, tais como a impossibilidade de ingerência do Judiciário nas 

áreas de suposta discricionariedade do Executivo ou de inviabilidade de discutir dotação 

orçamentária, ou ainda, insuficiência de recursos econômicos.  

5.2 Relatoria especial para o direito humano à alimentação adequada 

A Comissão de Direitos Humanos da ONU, através da resolução n.º 2000/10, na sua 

56ª sessão, compreendeu ser importante a designação de um relator especial sobre o direito 

humano à alimentação adequada, a fim de que melhor pudesse desenvolver suas atividades de 

promoção e proteção ao referido direito, supervisionando o cumprimento das obrigações 

estatais pelos Estados-membros das Nações Unidas. 

 

Os efeitos dos relatórios – não obstante ausência de força vinculante de suas 

recomendações – são extremamente importantes para alcançar o cumprimento das obrigações 

pactuadas internacionalmente. Relatórios negativos, como foi o caso do relatório do Sr. Jean 
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Ziegler sobre o Brasil355, ganham grande repercussão e influenciam em inúmeras decisões 

políticas internas e internacionais. 

5.3 A ação do Ministério Público 

A Constituição Federal de 1988 alterou, significativamente, o papel do Ministério 

Público brasileiro, concedendo-lhe o caráter de instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, e incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Artigo 127 da CF/88).  

Se para a existência do Estado Democrático de Direito é imprescindível a efetividade 

das normas constitucionais que reconhecem os direitos econômicos, sociais e culturais, dentre 

os quais desponta o direito humano à alimentação adequada, é papel do Ministério Público 

lutar pela implementação de tal direito. 

Não fosse a norma suficientemente clara com esta determinação, sem deixar dúvidas 

que permitissem a omissão da instituição ministerial, tratou de repetir que também é sua 

incumbência a defesa dos interesses sociais, concedendo-lhe o papel de um verdadeiro 

“defensor da sociedade”. 

A Constituição ainda especificou que é função do Ministério Público zelar pelos 

direitos constitucionais, inclusive protegendo-os da ação ou omissão do Poder Público, para 

tanto devendo usar quaisquer medidas necessárias à sua garantia, dentre as quais exemplifica 

a possibilidade de promoção de inquérito civil e ação civil pública  (Artigo 129, II e III). 

Com a simples leitura da Carta Constitucional é possível perceber a obrigação que 

tem o Ministério Público para com a realização do direito humano à alimentação adequada. 

                                                           
355 ZIEGLER. Jean. Observações introdutórias em relação a seu relatório da missão sobre direito à 

alimentação no Brasil. Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. 59ª sessão, ponto 10 da ordem 
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Seu dever está situado principalmente em assegurar que os titulares das obrigações (Estado e 

sociedade como um todo) a cumpram. Assim, se alguém desrespeitar o direito humano à 

alimentação – direito indisponível de qualquer ser humano –, deverá tal instituição, interceder. 

No tocante ao Estado, o Ministério Público deve estar atento para que este, além de 

respeitar o direito (omitindo-se de práticas lesivas), proteja-o (adotando as medidas 

necessárias em sua defesa), facilite sua realização (adotando as políticas públicas que 

permitam a criação de condições que permitam ao ser humano realizar, per si, seu direito 

humano à alimentação adequada) e o proveja (quando os seres humanos em seu território não 

estiverem em condições para fazê-lo).  

Tradicionalmente, limita-se o Ministério Público a uma atuação repressiva a lesões a 

direitos provocadas por alguma ação estatal. Sabe-se que em relação à defesa do direito 

humano à alimentação adequada, especialmente quanto no tocante à obrigação solidária da 

União, estados, Distrito Federal e município para assegurar o cumprimento do mister 

internacional e constitucional, haverá necessidade de fugir ao padrão e controlar a omissão do 

Poder Público, para o que está perfeitamente legitimado.356 

Jean Ziegler, percebendo o papel da instituição ministerial, recomendou, em seu 

relatório sobre o direito humano à alimentação no Brasil, uma maior estruturação do órgão e 

destinação de recursos adequados ao desempenho de seu mister.357  

É evidente que as ações civis públicas servem perfeitamente ao desempenho da 

atividade do Ministério Público no controle das ações e omissões do Poder Público que 

violem ou ameacem o direito constitucional à alimentação e devem continuar a ser interpostas 
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omissão estatal no Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 43. 
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 ZIEGLER. Jean. Observações introdutórias em relação a seu relatório da missão sobre direito à 
alimentação no Brasil. Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. 59ª sessão, ponto 10 da ordem 
do dia. E/CN.4/2003/54/add.1. 
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pleiteando a obrigação de realização de política pública ou ação estatal específica358, apesar 

do atual perfil das respostas judiciais. 

A insistência institucional tem o papel, inclusive, de demonstrar ao Poder Judiciário, 

com a descrição minuciosa dos fatos que tornam a realidade nacional tão triste, a importância 

de que ele assuma uma postura hermenêutica transformadora em defesa da Constituição. 

Não obstante a pertinência, relevância e adequação da ação civil pública para defesa 

do direito humano à alimentação adequada, é de fundamental importância o reconhecimento 

da atuação extrajudicial do Ministério Público, apta à consecução de inúmeros benefícios 

sociais. 

Neste sentido, em defesa do direito humano à alimentação adequada e a partir de 

provocação da Relatoria do direito humano à alimentação, água e terra rural da Plataforma de 

Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, a Procuradoria Federal de Direitos do 

Cidadão instaurou, em maio de 2003, inquérito civil visando ao acompanhamento das 

políticas públicas de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas, em âmbito nacional, no 

Brasil e a sua eficiência no alcance do estado de segurança alimentar e nutricional. 

Em vários estados a mesma iniciativa foi adotada pelo Ministério Público Federal. 

No Rio Grande do Sul, o primeiro estado a instaurar o procedimento, houve limitação do 

monitoramento às políticas públicas voltadas às crianças entre 0 e 6 anos de idade.  Vários 

outros estados brasileiros seguiram o exemplo (Paraíba, Minas Gerais...) e em alguns, como 

em Alagoas, o inquérito civil tem atuação conjunta do Ministério Público Estadual, com 

intuito de acompanhar a situação de (in)segurança alimentar e as políticas públicas 

correspondentes tanto em nível federal, quanto estadual e municipal. 

                                                           
358 GOMES, Luís Roberto. O ministério público e o controle da omissão administrativa: o controle da 

omissão estatal no Direito Ambiental.Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 108 a 110. 
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Vários foram os êxitos já resultantes de tal atuação extrajudicial, tais como a 

elaboração de ajustamentos de conduta com autoridades públicas que executavam de forma 

ineficaz alguns programas que atendiam a alguns aspectos do direito humano à alimentação 

adequada, a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, assegurando a melhor 

aplicação dos recursos e um eficaz adimplemento do direito359; compromisso de elaboração 

conjunta com a sociedade de uma política municipal de segurança alimentar e nutricional360; 

compromisso de elaboração e implementação de um programa próprio de alimentação 

escolar361, dentre outros. 

Tais êxitos demonstram a gravidade da omissão do Ministério Público e a relevância 

de sua ação para a efetividade do direito humano à alimentação adequada e a importância de 

se utilizar todos os instrumentos de que dispõe, notadamente os extrajudiciais, para assegurar 

tal implementação. 

Além dos instrumentos já conhecidos e muito utilizados pelo Ministério Público na 

defesa dos direitos fundamentais em geral, tem o Ministério Público brasileiro adotado – na 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes – uma função de grande destaque para garantir 

a participação popular qualitativa nos Conselhos de gestão de direitos e formulação de 

políticas públicas. 

A participação da sociedade na elaboração de políticas públicas de segurança 

alimentar e nutricional é essencial para assegurar a transparência na sua gestão – impedindo a 

evasão de recursos públicos – e a implementação de ações efetivamente adequadas para cada 

comunidade específica, respeitando seus hábitos culturais.  

                                                           
359 ALAGOAS. Ministério Público Federal e Estadual. Ajuste de conduta com o município de Novo Lino/AL. 

Novo Lino. 2003. 
360 ALAGOAS. Ministério Público Federal e Estadual. Ajuste de conduta com o município de Rio Largo/AL. 

Rio Largo. 2003. 
 

361 Programa em discussão conjunta entre o Ministério Público e equipe multidisciplinar presidida pelo 
secretário estadual de educação de Alagoas. 
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Todavia, verifica-se a enorme dificuldade de assegurar uma participação social 

verdadeiramente democrática nos mais variados conselhos que, de alguma forma, fiscalizam a 

atuação do Poder Executivo. A prática nacional tem sido de indicação, pelo Chefe do Poder, 

de pessoas de sua confiança e passíveis de manipulação. 

A importância de acompanhamento na formação dos Conselhos pelo Ministério 

Público pode ser vista tanto como defesa do regime democrático, como da probidade 

administrativa (preventiva de desvio de recursos públicos financeiros), mas, principalmente, 

como defesa dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais. 

Consolidar uma atuação junto à comunidade que demonstre a importância de sua 

participação, independente, nos conselhos de segurança alimentar e nutricional, de 

alimentação escolar, de saúde etc., para que os fins das políticas públicas sejam atingidos, ao 

invés de apenas legitimar a atuação lesiva do Poder Executivo, tem reflexos inimagináveis 

para o fortalecimento da cidadania e, conseqüentemente, para a realização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. 

As audiências públicas têm demonstrado grande importância na proteção e promoção 

do direito humano à alimentação adequada, tanto em razão do papel político-jurídico de 

fortalecimento da participação popular na compreensão e cobrança do cumprimento das 

obrigações estatais pelos representantes do Poder Público – o que geralmente faz com que os 

Chefes do Poder Executivo assumam uma postura de definição de prioridades em conjunto 

com a sociedade – quanto como forma de conhecer a realidade local, de sorte a permitir uma 

atuação mais eficiente do próprio representante do Ministério Público. 

Outra forma de defesa do direito à alimentação adequada pelo Ministério Público, 

embora judicial, é a interposição de mandado de segurança ou mandado de injunção em 

defesa de criança ou adolescente, nos termos descritos pelo art. 201, IX da Lei n.º 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente).  
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Várias são as áreas de atuação do Ministério Público que, indiretamente, afetam a 

segurança alimentar e nutricional362 e é fundamental a consciência da importância de uma 

atuação articulada neste sentido para colaborar com os esforços sociais e governamentais de 

construção de um Estado Democrático de Direito.  

5.4 Controle social 

Fator determinante para a atual atenção que se tem voltado à realização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais é a atuação das organizações não governamentais e 

movimentos sociais de um modo geral, que vêm exigindo sejam criados mecanismos de 

proteção dos direitos humanos, adotando os Princípios de Paris363, e que o Estado, com 

participação de todos os Poderes, assegure-os, o que impulsiona o processo histórico para que 

se supere a esfera do reconhecimento para a implementação desses direitos.  

Michael Windfuhr expõe que a importância da atuação das organizações não 

governamentais e movimentos sociais de um modo geral dá-se notadamente para promover a 

releitura dos direitos econômicos, sociais e culturais fora da ótica reducionista dos direitos 

humanos, totalmente voltada para os direitos civis e políticos, bem como para superação da 

limitação do conceito de segurança alimentar ao abastecimento e à produção de alimentos.364    

A pressão política dos movimentos sociais, feita a partir do pleno exercício dos 

direitos civis e políticos365, atende às expectativas de teóricos que, como Jürgen Habermas366, 

apontam ser o exercício da cidadania a melhor opção para assegurar o Estado Democrático de 

                                                           
362 Combate à improbidade administrativa, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos difusos e coletivos do 

consumidor, defesa da saúde, da educação, dos idosos e deficientes... 
363 ONU. Princípios de Paris. Assembléia Geral. Paris. 20 de dezembro de 1993. 
364 WINDFUR, Michael. “NGOs and the right to adequate food”. In: FAO, The right to food in theory and 

practice. Roma. 1998. Disponível em: <http://www.fao.org/legal/rtf/bkl.htm#wind>.Acesso em: 9 jul. 2004. 
365 Que pressupõe não morrer de fome e ter energia suficiente para pensar, unir e lutar. 
366 HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Buenos Aires: Paidós, 1999,           

pp. 256 e 257. 
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Direito através de processos verdadeiramente legítimos – já que o autor recusa tal 

legitimidade ao Poder Judiciário. 

A essencial atuação dos movimentos sociais tem demonstrado, em outros países, ser 

uma alternativa viável367 para assegurar direitos econômicos, sociais e culturais, e não se pode 

esquecer de que é considerada por alguns estudiosos, embora não seja a postura adotada no 

presente trabalho,  como a única alternativa possível para efetivar as normas constitucionais. 

A sociedade brasileira vem sendo mobilizada para participar da luta contra a fome 

desde as décadas de 30 e 40368 e vem correspondendo às convocações dos mais variados 

governos com muita solidariedade.  

A luta de algumas organizações não governamentais brasileiras e alguns movimentos 

sociais pela segurança alimentar e nutricional, como meio de garantir a realização  do  direito  

humano  à  alimentação  adequada,  merece  destaque.  Tais   entidades formaram o Fórum 

Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, desde 1998369, que congrega instituições de 

todo o país e que participa dos movimentos e debates internacionais. 

Embora o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional tenha grande força 

de mobilização nacional, através das entidades que dele participam, colocando em prática o 

seu papel de co-responsável pela realização do direito humano à alimentação adequada, a 

realidade dos estados e dos municípios, especialmente dos nordestinos, aponta para uma 

carência na força de mobilização e conscientização popular, notadamente no que diz respeito 

à titularidade e abrangência do referido direito. 

                                                           
367 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 209. 
368 CASTRO, Cláudio de Moura e COIMBRA, Marcos (org.). O problema alimentar no Brasil. São Paulo: 

ALMED, 1985, p.13. 
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 MALUF, Renato. “Participação e controle social na formulação e implementação de políticas de segurança 
alimentar e nutricional: sugestões para discussão.” In: CONSEA-MG, 2ª Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Políticas públicas de segurança alimentar e 
nutricional: realizando o direito humano à alimentação, pp. 24 a 27. Belo Horizonte: Governo do Estado de 
Minas Gerais, 2003, p. 24. 
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Outro papel importante para implementação do direito humano à alimentação 

adequada vem sendo realizado pela Relatoria Nacional dos direitos humanos à alimentação, 

água e terra rural, criada por um grupo de entidades que compõem a Plataforma Brasileira de 

Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. 

A Relatoria visa ao monitoramento da situação de (in)segurança alimentar e 

nutricional no Brasil, elaborando relatórios originados das inúmeras inspeções da equipe que a 

compõe, bem como do diagnóstico de violações porventura existentes. Os relatórios servem 

para noticiar as violações constatadas a organismos nacionais e internacionais, para adoção 

das providências pertinentes. 

Além dos fóruns brasileiro, estaduais e municipais de segurança alimentar e 

nutricional e da Relatoria, outro espaço de controle social das atividades estatais de realização 

do direito humano à alimentação adequada são os Conselhos de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

A criação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA – no Brasil 

deu-se em 1993, pelo Presidente Itamar Franco e foi um grande marco para a Segurança 

Alimentar e Nutricional. A realização da I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, em 1994, permitiu o fortalecimento da mobilização social em torno do tema.  

A primeira versão do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional foi presidida 

por D. Mauro Morelli, que deixou o cargo com a extinção do Conselho, em 1995, pelo então 

Presidente, Fernando Henrique Cardoso, o qual foi diretamente responsável pelo retrocesso 

das discussões e debates sobre a segurança alimentar e nutricional  entre os poderes públicos e 

a sociedade. 

Embora tenha se comprometido com a elaboração de uma Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional, o governo de então retirou a segurança alimentar e nutricional do 
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eixo central das políticas públicas quando da implementação do Conselho do Programa 

Comunidade Solidária. 

É de se destacar que o próprio termo “comunidade solidária” já demonstrou o perfil 

neoliberal com que seriam tratados os direitos econômicos, sociais e culturais, já que, 

evidenciava que o Estado brasileiro, a partir daí, iria distribuir solidariedade, pois, 

implicitamente, não reconhecia que tinha obrigação de realizar políticas públicas de 

implementação de tais direitos. 

Em 2002 foi criado, pelo Decreto n.° 4.226, o Conselho Nacional de Promoção do 

Direito à Alimentação – que até hoje não foi implementado, apesar das recomendações de 

Jean Ziegler370 –, extremamente importante para o reconhecimento da multissetorialidade 

indispensável à realização da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEAs – assumiram 

características variadas nos estados e municípios em que foram criados. Em alguns têm 

caráter de órgãos consultivos, em outros deliberativos (sempre integrando a estrutura do Poder 

Executivo), por vezes prevendo a participação paritária de entidades não governamentais, por 

outras, majoritária.  

De qualquer sorte, os CONSEAs surgiram como uma excelente estratégia para 

possibilitar a elaboração de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional que 

assegurem a multidisciplinaridade exigida pelo tema, fortalecendo a participação social no 

processo de construção do Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Contudo, apesar do grande aumento no número de conselhos criados no Brasil em 

2003, inclusive com o ressurgimento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

                                                           
370 ZIEGLER. Jean. Observações introdutórias em relação a seu relatório da missão sobre direito à 

alimentação no Brasil. Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. 59ª sessão, ponto 10 da ordem 
do dia. E/CN.4/2003/54/add.1. 
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Nutricional371, não se percebe ainda um grande impacto nas políticas públicas 

correspondentes. 

Embora o CONSEA nacional identifique uma série de dificuldades para desempenho 

de suas funções consultivas, notadamente no que diz respeito à implementação da 

multissetorialidade na gestão das políticas de segurança alimentar e nutricional no governo 

federal372, os problemas mais graves ocorrem nos estados nordestinos e nos pequenos 

municípios espalhados por todo o território brasileiro, com pouca prática de democracia 

participativa. 

Vários são os problemas identificáveis na participação da sociedade em quaisquer 

órgãos formais de controle de políticas públicas, dentre eles: falta de capacitação quanto à 

abrangência da segurança alimentar e nutricional; falta de compreensão quanto à dimensão de 

seu próprio papel; disponibilidade de tempo de pessoas que não sejam servidores públicos 

para participar de reuniões dos órgãos; disponibilidade de recursos, dentre outros...  

Tais dificuldades são minimizadas quando a representação da sociedade é feita por 

organizações não governamentais ou movimentos sociais verdadeiramente independentes, 

sem  vínculos eleitorais com gestores públicos, que se mantêm independentemente do repasse 

de recursos públicos, por pessoas que não possuem qualquer vínculo com o serviço público – 

o que é muito difícil.  

A participação social como forma de garantia de realização do direito humano à 

alimentação é tão importante que na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, realizada em Olinda, em março de 2004, foram eleitas prioridades para a 

                                                           
371 De caráter consultivo e com participação majoritária da sociedade. 
372 MALUF, Renato. “Participação e controle social na formulação e implementação de políticas de segurança 

alimentar e nutricional: sugestões para discussão.” In: CONSEA-MG, 2ª Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Políticas públicas de segurança alimentar e 
nutricional: realizando o direito humano à alimentação, pp. 24 a 27. Belo Horizonte: Governo do Estado de 
Minas Gerais, 2003, p. 27. 
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construção conjunta (entre Estado e sociedade) da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

Ciente do perfil do Poder Judiciário brasileiro, a II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional aprovou como necessidade urgente o “reconhecimento da 

exigibilidade imediata de todas as normas da Constituição Federal pelo Poder Judiciário, para 

efetivar o direito humano à alimentação adequada, como direito básico, independentemente da 

importante elaboração imediata da lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, que 

deverá estabelecer os princípios, estrutura e gestão do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, e da Emenda ao art. 6° da Constituição Federal”.373 

                                                           
373 Texto lido e aprovado na assembléia geral da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

em 20 de março de 2004. 
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CONCLUSÃO  

É comum que se assuma como verdade que a vida do Homo sapiens sapiens é mais 

fácil em grupo e que, por essa razão, a espécie humana tendeu a viver em coletividade, em um 

primeiro momento de forma inconsciente e, mais tarde, conscientemente374. A vida em grupo, 

aparentemente, facilita a superação de problemas encontrados no meio natural.375  

Ao contrário da primeira “opção” por uma vida coletiva, feita natural e 

involuntariamente pelo Homo sapiens em função da busca por uma sobrevivência mais fácil, 

hoje, em regra, ao nascer, a criança já pertence a várias organizações sociais originárias, como 

a família e o Estado, com raríssimas oportunidades de efetuar novas escolhas destas. Por 

conseguinte, tanto o Estado quanto a família possuem um papel fundamental na socialização 

deste novo ser e na sua identificação como humano. 

Indagar se hoje seria melhor ou não a sobrevivência do Homo sapiens fora do 

universo coletivo não foi objeto deste trabalho. Partiu-se, então, do pressuposto de que se 

pertence, ao menos, a um grupo originário chamado família376 e, por isso, submete-se às 

normas de controle social deste ente específico. 

Também a família, por outro lado, fica cada vez mais difícil de ser idealizada 

isoladamente, alheia às demais associações de seres humanos, pois, em se tratando do mundo 

pós-moderno e diante dos progressos científicos que propiciam a divisão do território global 

entre organizações políticas, não é possível que se nasça imune às regras jurídicas de algum 

Estado.  

                                                           
374 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da sociologia do direito. Brasília: UnB, 1986, p. 28. 
375 SOUTO, Cláudio e Solange. Sociologia do direito: uma visão substantiva. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1997, p. 25. 
376 Não se pretende entrar na discussão civilista da abrangência conceitual da instituição familiar. 
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Logo, estar sob o domínio de alguma instituição social, hoje, não é mais opção do 

Homo sapiens que pretende sobreviver melhor no meio hostil, mas um fato inevitável na 

complexidade do cotidiano.  

Por outro lado, têm os Estados o dever de reconhecer a cada um dos Homo sapiens 

que se encontram em seus respectivos territórios a condição de ser humano. E reconhecer um 

indivíduo como ser humano implica, necessariamente, identificá-lo como sujeito de direitos. 

Direitos inerentes ao ser humano. Direitos Humanos. 

Mesmo que não seja tão simples assim o reconhecimento dos direitos humanos pelos 

Estados – a história da humanidade já provou que não foi e ainda não o é –, faz parte da 

própria essência do Estado a reciprocidade de direitos e deveres entre ele e os indivíduos, a 

necessária contrapartida entre o respeito do cidadão aos Poderes constituídos e o destes para 

com a população.377  

Dentro, então, da realidade jurídica de cada Estado, haverá o reconhecimento de 

direitos que o ser humano que nele transita possui. 

No Estado brasileiro, a partir da Ordem Constitucional de 1988, qualquer ser humano 

que se encontre em seu território deve ser tratado com a dignidade inerente à pessoa humana e 

segundo o princípio da prevalência dos direitos humanos (Artigos 1º, III e 4º, II, ambos da 

Constituição Federal). 

Dentre os inúmeros direitos humanos reconhecidos pelo Estado brasileiro, está o 

direito humano à alimentação adequada, previsto em vários tratados internacionais, 

dispositivos constitucionais e na legislação infraconstitucional.378 

                                                           
377 AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. São Paulo: Globo, 1998, pp. 383 e 384. 
378

 Arts. 1°, III; 3°, I, III e IV; 4°, II; 5°, caput, III e § 2°; 23, VIII e X; 170, caput; 196; 200, VI; 203, 208, VII; 
226, §8°; 227 e 230; art. 79 do ADCT; art. 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais c/c art. 
5°, § 2° da CF/88. 
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Ao mesmo tempo que se reconhecem os seres humanos em território brasileiro como 

titulares do direito humano à alimentação adequada, há a indispensável identificação da 

obrigação estatal correspondente, atribuída ao Estado brasileiro e solidariamente 

compartilhada entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios, o que implica 

afirmar que a realização desse direito deve estar explicitamente contida como prioridade nos 

programas de governo dos três níveis da federação.379 

Essa é apenas uma das contrapartidas exigíveis pelos seres humanos em território 

brasileiro para manutenção do “pacto social” com o Estado Democrático de Direito, que, por 

outro lado, autoriza o Estado a puni-los, inclusive com cerceamento de sua liberdade, quando 

do descumprimento de suas obrigações. 

Reconhecida pelo ordenamento constitucional brasileiro a existência do direito 

humano à alimentação e das obrigações constitucionais correlatas, há que se admitir que o 

cerne da questão recairá sobre a abrangência e a efetividade das referidas normas 

constitucionais.  

Em que pese seja pacífico o reconhecimento do direito a estar livre da fome como 

oponível ao dever de provimento alimentar do Estado brasileiro, vez que diretamente 

relacionado à sobrevivência e à satisfação das necessidades animais do Homo sapiens (o qual 

nem os juristas mais neoliberais têm coragem de negar), este simples reconhecimento não 

assegura à humanidade a necessidade satisfeita. Alimentar-se com urubus em lixões permitirá 

ao Homo sapiens que permaneça vivo, mas lhe nega a humanidade. 

Para que se respeite o direito humano à alimentação, mesmo com relação a mantê-lo 

livre  da  fome,  é necessário mais do que o simples fornecimento de calorias indispensáveis à  

 

                                                           
379 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 37. 
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sua sobrevida, como é reconhecido através da interpretação neoliberal do direito ao “mínimo 

existencial”.  

Pautando-se em suas relações internacionais pela prevalência dos direitos humanos, é 

como direito humano econômico, social e cultural que deve ser tratado o direito humano à 

alimentação adequada, com o reconhecimento das obrigações de respeito e proteção, que 

incidirão em normas de defesa, também, das classes econômicas mais abastadas, pois os 

direitos humanos são mesmo assim: para todos os seres humanos. 

Ao contrário dos que prezam pela total liberdade de uns seres humanos em 

detrimento da dignidade de outros, há o compromisso internacional do Estado brasileiro em 

garantir o acesso físico e econômico à alimentação adequada a todos, estipulando-se como 

meta a redução à metade, até o ano de 2015380, das pessoas que sofrem com a fome em 

território brasileiro. 

Para alcançar este objetivo nacional e internacional, assumido publicamente pelo 

Estado brasileiro, é dever de todo o Poder Público e da sociedade colaborar381, pois assim 

estará a Constituição mais próxima de alcançar a efetividade da construção de uma sociedade 

justa, livre e solidária, sem pobreza e desigualdades sociais e regionais.382 

A primeira conclusão a que se pode chegar é, portanto, que já estão 

constitucionalmente reconhecidos no Brasil o direito humano à alimentação adequada,  

enquanto direito econômico, social e cultural, e as obrigações estatais e sociais a ele 

correspondentes. 

 

                                                           
380 WORLD FOOD SUMMIT. Rome declaration on world food summit. Roma. 1996. Disponível em: 

<http://www.fao.org/worldfoodsummit/englisg.html>.  Acesso em: 09 de julho de 2004. 
381 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos - II. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 130. 
382 Artigo 3º, I e III da CF/88. 
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Sobre o fato de que, assim como os direitos de liberdade, os direitos econômicos, 

sociais e culturais também merecem ser realizados e que esta realização dependerá das 

possibilidades financeiras do Estado brasileiro, também há um consenso relativamente 

razoável. 

A batalha teórica surge quanto ao reconhecimento, na prática, dos titulares do Poder 

de decidir quanto é possível e de que forma as prioridades constitucionais serão atendidas, à 

medida que também se precisa proteger o direito humano à liberdade. 

O Poder Executivo, sob as escusas de escassez recursal, juridicializada na teoria da 

“reserva do possível”, prioriza, orçamentariamente, o que quer e bem entende, confundindo, 

nitidamente, discricionariedade com arbitrariedade, colocando em relevo os ideais liberais que 

não asseguram sequer o tal “mínimo existencial” por estes “concedidos” aos absolutamente(?) 

pobres e fundamentando suas políticas públicas em objetivos distintos da erradicação da 

pobreza e da diminuição das desigualdades sociais e regionais. 

Neste contexto, a realidade de indigência no país permanece em proporções 

inadmissíveis e o número de crianças que nascem fadadas a morrer de fome, em uma das 

maiores economias mundiais, permanece alarmante.  

O ativismo político como forma eficaz de combate à fome e à miséria e o controle 

abstrato das normas pelo legislador, como propõem Amartya Sen, Jürgen Habermas e Ronald 

Dworkin, é um caminho viável e que já vem sendo trilhado pela sociedade brasileira, todavia, 

além de extremamente lento, insere-se em um ciclo vicioso, pois pressupõe a existência de 

consciência da própria cidadania, o que a negação dos direitos humanos econômicos, sociais e 

culturais, propositalmente, impede.  

Se os Poderes Legislativo e Executivo, em razão da má escolha dos cidadãos ou das 

limitações nas possibilidades de escolha, foi formado durante toda a história democrática 
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nacional (que não é tão longa) por pessoas que sempre representaram, quase que 

exclusivamente, interesses econômicos dominantes, e, conseqüentemente, não formularam 

políticas agressivas de redistribuição de rendas, ao Poder Judiciário caberia recolocar a ordem 

jurídica nos trilhos traçados pelas Constituições, coisa que não o fez.  

Sem limitações impostas à sua atuação quando há possibilidade de lesão ou ameaça 

de lesão a direito constitucional, a Constituição Federal de 1988 oferece ao Poder Judiciário 

todas as possibilidades para, querendo, assumir-se como Poder. 

Uma análise das políticas públicas já implementadas no Brasil, supostamente 

voltadas à realização da segurança alimentar, do combate à fome, e da erradicação da pobreza 

e da tendência dos gastos públicos nacionais nos últimos anos, demonstrará claramente que 

não há como assegurar efetividade ao direito humano à alimentação adequada, em tempo 

oportuno e com o menor número de mortos possível, sem permitir que o Poder Judiciário 

assuma seu papel de guardião da Constituição. 

É de se registrar que tanto a pressão que ainda exercem as forças economicamente 

dominantes sobre o Poder Judiciário, quanto a formação dos magistrados (os quais, em regra, 

originam-se de classes bem diferentes das que necessitam da interferência ora defendida), são 

óbices que não podem ser esquecidos na elaboração de estratégias para assegurar os níveis 

obrigacionais estatais de realização do direito humano à alimentação adequada. 

A consideração do Poder Judiciário como indispensável à determinação da execução 

de políticas públicas que assegurem a efetividade das normas constitucionais que reconhecem 

os direitos econômicos, sociais e culturais – especialmente o direito humano à alimentação 

adequada – sobressai-se com a admissão de que, embora o acesso à justiça, que é 

relativamente caro, privilegie os seres humanos mais ricos, nos Poderes Executivo e 

Legislativo a pressão das forças econômicas que se beneficiam com a manutenção da miséria 

e da má distribuição de renda é infinitamente superior. 
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A segunda conclusão possível é a de que não faz sentido pretender alcançar um 

consenso teórico quanto à abrangência do direito humano à alimentação adequada, tampouco 

quanto às formas de assegurar sua efetividade, pois já que o Estado brasileiro é democrático e 

plural, haverá sempre uma porta aberta para os discursos que defendem a prevalência do 

econômico sobre o social e uma brecha para os que defendem o contrário.  

Tal convicção de impossibilidade de consenso total não deve esmorecer a certeza de 

que essas idéias, apesar de não serem as únicas, são as melhores – ao menos para quem as 

possui – e devem ser defendidas ardorosamente. A defesa dos caminhos mais apropriados a 

serem trilhados para que se alcancem os valores constitucionais sociais e a segurança 

alimentar e nutricional, no entanto, deverá ser feita respeitando-se o dissenso, como sugere 

Marcelo Neves.383  

É claro que reconhecer e admitir a existência de teorias em sentido contrário não 

impede – ao contrário, estimula – a elaboração de estratégias que permitam transformar a 

realidade nacional, invertendo-se a ordem das doutrinas dominantes e, fazendo com que os 

fatos falem por si, prevaleçam os seres humanos sobre a economia.  

E embora se possa admitir a necessidade de abertura do sistema constitucional a 

diversos valores384, não se pode deixar de repetir que os valores estabelecidos pela 

Constituição Federal exigem realização do direito humano à alimentação adequada e que a 

administração pública não possui qualquer discricionariedade neste sentido, pois todas as suas 

atividades, desde a elaboração dos planos plurianuais até a execução do mais simples ato 

administrativo, estão subordinadas à ordem jurídica fundada nos preceitos constitucionais. 

                                                           
383 NEVES, Marcelo. “Do consenso ao dissenso: o Estado democrático de direito a partir e além de “Habermas”. 

In: SOUZA, Jessé (org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea, pp. 
111 a 163. Brasília: UnB, 2001, pp.126, 133, 143, 147, 152 e 153. 

384 NEVES, Marcelo. “Do consenso ao dissenso: o Estado democrático de direito a partir e além de Habermas” 
In: SOUZA, JESSÉ (org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea,      
pp. 111 a 163. Brasília, UnB, 2001, p. 145. 
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É impositivo evidenciar à população brasileira, que sofre em massa com a 

prevalência dos ideais neoliberais, que as opções por teorias que impedem uma atuação 

judicial contra a definição de prioridades orçamentárias inconstitucionais e apta a suprir 

omissões legislativas e administrativas que violem tal direito são propositalmente feitas, 

exigindo-lhe sacrifício atual, mediante a promessa de dias melhores em um futuro cada vez 

mais longínquo. 

Não se pode deixar de repetir a total pertinência constitucional da justiciabilidade dos 

direitos econômicos, sociais e culturais e, conseqüentemente,  da oponibilidade judicial do 

direito humano à alimentação adequada como forma de garantir a sua efetividade. Todavia, tal 

oponibilidade judicial não impede ou exclui a adoção de outras estratégias que permitam 

assegurá-la. 

Garantir a justiciabilidade do direito a estar livre da fome enquanto integrante do 

“mínimo existencial”, por exemplo, norteando-se a sua garantia pelos parâmetros 

estabelecidos no conceito de segurança alimentar e nutricional, enquanto aspecto mais 

próximo de um consenso teórico, pode ser uma estratégia extremamente útil para avanços em 

direção à oponibilidade judicial do direito à alimentação adequada, enquanto direito 

econômico, social e cultural.  

Sem perder jamais a perspectiva de que este mínimo está sendo garantido como parte 

de um todo: o direito humano socioeconômico e cultural à alimentação adequada. 

A partir do reconhecimento judicial do direito humano a estar livre da fome e da 

correspondente obrigação estatal de realização, como se fez na Índia, permitir-se-á aos 

membros do Poder Judiciário que, pouco a pouco, familiarizem-se com a realidade de 

insegurança alimentar brasileira e com a necessidade de adoção de outras posturas teóricas 

que lhes permitam enxergar o Direito como instrumento de libertação da sociedade, e não 

como garantia de manutenção do seu calvário. 
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Além da busca do reconhecimento da justiciabilidade dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, com a conseqüente possibilidade de controle da omissão dos Poderes 

Públicos, não se deve perder de vista a importância do permanente fortalecimento dos 

movimentos sociais nacionais e internacionais que lutam, no seu dia-a-dia, pela 

implementação do direito humano à alimentação adequada e, em seu caminhar, deparam-se 

com as inúmeras violações estatais. 

A insistência na elaboração dos relatórios sociais quanto ao cumprimento das 

obrigações internacionais do Estado brasileiro continua a ser importante forma de pressão 

política. 

Quanto ao Ministério Público, sua obrigação constitucional de defesa dos direitos 

fundamentais e interesses difusos fá-lo titular do dever de parceria com a sociedade na 

construção do caminho que deve levar à segurança alimentar e nutricional. Os instrumentos 

políticos e jurídicos à sua disposição não permitem escusas. O reforço ao combate à 

corrupção, nos âmbitos criminal e civil, permanece um meio de grande relevância para 

assegurar a máxima eficácia das políticas públicas de segurança alimentar que já são 

executadas no Brasil. 

A luta contra o desrespeito ao direito humano à alimentação adequada pode ainda 

não ter encontrado nos caminhos jurídicos e judiciais tradicionais existentes um porto seguro, 

mas isto não pode, de forma alguma, implicar que essa postura prevalecente no Estado 

brasileiro precisa ser aceita como a única possível ou a única juridicamente adequada.  
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ANEXO 

DECISÕES DA SUPREMA CORTE DA ÍNDIA 

 

IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION  

WRIT PETITION (CIVIL) NO.196 OF 2001  

People’s Union for Civil Liberties … Petitioner (s)  

-Versus-  

Union of India & Ors. … Respondent (s)  

Date: 17/09/2001 This Petition was called on for hearing today.  

UPON hearing counsel the Court made the following ORDER 

 

With reference to this Court's direction dated 3rd September, 2001 requiring 16 States & 

Union Territories who, according to the learned Attorney General, had not identified the 

below poverty line families under the Antyodaya Anna Yojana, to identify, we are not 

satisfied that any such exercise in the right earnestness has been undertaken. Some of the 

States mention that the exercise is underway. Considering the seriousness of the matter, one 

further opportunity is granted to these 16 States and Union Territories to comply with the 

Central Government's directions within three weeks and to inform the Central Government 

about the number of below poverty line families under the Antyodaya Anna Yojana which 

they have identified. Copies of the communication said by the said 16 States/Union 

Territories should also be forwarded to the Attorney General who will inform the Court on the 

next date of hearing whether compliance has been made or not.  
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In I.A. No. 8/2001 at pages 66-68, certain schemes of the Central Government are mentioned 

which are required to be implemented by the State Governments. These schemes are: 

Employment Assurance Scheme which may have been replaced by a Sampurna Gramin 

Yojana, Mid-day Meal Scheme, Integrated Child Development Scheme, National Benefit 

Maternity Scheme for BPL pregnent women, National Old Age Pension Scheme for destitute 

persons of over 65 years, Annapurna Scheme, Antyodaya Anna Yojana, National Family 

Benefit Scheme and Public Distribution Scheme for BPL & APL families. The Chief 

Secretaries of all the States & the Union Territories are hereby directed to report to the 

Cabinet Secretary, with copy to the learned Attorney General, within three weeks from today 

with regard to the implementation of all or any of these Schemes with or without any 

modification and if all or any of the Schemes have not been implemented then the reasons for 

the same. 

The Central Government shall collate all the facts and thereafter take necessary action in 

order to ensure the implementation of the said Schemes. A Status Report with regard thereto 

may be filed in Court within five weeks. Before giving the Status Report, the Central 

Government will also ascertain with regard to the actual implementation of the various 

Schemes. In the meantime, we direct all the State Governments to forthwith lift the entire 

allotment of foodgrains from the Central Government under the various Schemes and disburse 

the same in accordance with the Schemes.  

The Food for Work Programme in the scarcity areas should also be implemented by the 

various States to the extent possible. To come up on 5th November, 2001.  

 

(D.P. WALIA)                                            (S.L. GOYAL) 

Court Master                                                                Court Master 
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SUPREME COURT ORDER OF NOVEMBER 28, 2001  

 

ITEM No.6 Court No. 2 SECTION PIL A/N MATTER 

S U P R E M E  C O U R T  O F  I N D I A 

 

RECORD OF PROCEEDINGS 

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 196 OF 2001 

People's Union for Civil Liverties ... Petitioner (s) 

-Versus- 

Union of India & Ors. ... Respondent (s) 

(With appln. for interim relief and office report) 

 

Date: 28/11/2001 This Petition was called on for hearing today. 

UPON hearing counsel the Court made the following ORDER 

 

A number of directions are issued with regard to implementation of various Schemes in terms 

of the signed order. List the matter for further orders on 11th February, 2002. 

 

(S.L. Goyal)                                              (Kanchan Jain) 

Court Master                                              AR-cum-PS 

 

Signed order is placed on the file. 
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IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION 

WRIT PETITION (C) NO. 196 OF 2001 

 

People's Union for Civil Liberties ....Petitioner 

-Versus- 

Union of India & Ors. ....Respondents 

 

ORDER  

 

After hearing learned counsel for the parties, we issue, as an interim measure, the following 

directions: 

 

1. TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SCHEME (TPDS) 

(i) It is the case of the Union of India that there has been full compliance with regard to the 

allotment of foodgrain in relation to the TPDS. However, if any of the States gives a specific 

instance of non-compliance, the Union of India will do the needful within the framework of 

the Scheme.  

ii) The States are directed to complete the identification of BPL families, issuing of cards and 

commencement of distribution of 25 kgs. grain per family per month latest by 1st January, 

2002.  
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(iii) The Delhi Govt. will ensure that TPDS application forms are freely available and are 

given and received free of charge and there is an effective mechanism in place to ensure 

speedy and effective redressal of grievances. 

 

2. ANTYODAYA ANNA YOJANA 

 

(i) It is the case of the Union of India that there has been full compliance with regard to the 

allotment of foodgrain in relation to Antyodaya Anna Yojana. However, if any of the States 

gives a specific instance of non-compliance, the Union of India will do the needful within the 

framework of the Scheme. 

(ii) We direct the States and the Union Territories to complete identification of beneficiaries, 

issuing of cards and distribution of grain under this Scheme latest by 1st January, 2002. 

(iii) It appears that some Antyodaya beneficiaries may be unable to lift grain because of 

penury. In such cases, the Centre, the States and the Union Territories are requested to 

consider giving the quota free after satisfying itself in this behalf. 

3. MID DAY MEAL SCHEME (MDMS)  

(i) It is the case of the Union of India that there has been full compliance with regard to the 

Mid Day Meal Scheme (MDMS). However, if any of the States gives a specific instance of 

non-compliance, the Union of India will do the needful within the framework of the Scheme. 

(ii) We direct the State Governments/ Union Territories to implement the Mid-Day Meal 

Scheme by providing every child in every Government and Government assisted Primary 

Schools with a prepared mid day meal with a minimum content of 300 calories and 8-12 

grams of protein each day of school for a minimum of 200 days. Those Governments 

providing dry rations instead of cooked meals must within three months start providing 

cooked meals in all Govt. and Govt. aided Primary Schools in all half the Districts of the State 
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( in order of poverty ) and must within a further period of three months extend the provision 

of cooked meals to the remaining parts of the State. 

(iii) We direct the Union of India and the FCI to ensure provision of fair average quality grain 

for the Scheme on time. The States/ Union Territories and the FCI are directed to do joint 

inspection of food grains. If the food grain is found, on joint inspection, not to be of fair 

average quality, it will be replaced by the FCI prior to lifting. 

4. NATIONAL OLD AGE PENSION SCHEME (NOAPS) 

(i) It is the case of the Union of India that there has been full compliance with regard to the 

National Old Age Pension Scheme. However, if any of the States gives a specific instance of 

non-compliance, the Union of India will do the needful within the framework of the Scheme. 

(ii) The States are directed to identify the beneficiaries and to start making payments latest by 

1st January, 2002. 

(iii) We direct the State Govts./ Union Territories to make payments promptly by the 7th of 

each month.  

5. ANNAPURNA SCHEME 

The States/ Union Territories are directed to identify the beneficiaries and distribute the grain 

latest by 1st January, 2002. 

6. INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SCHEME (ICDS) 

(i) We direct the State Govts./ Union Territories to implement the Integrated Child 

Development Scheme (ICDS) in full and to ensure that every ICDS disbursing centre in the 

country shall provide as under: 

(a) Each child up to 6 years of age to get 300 calories and 8-10 grams of protein; 
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(b) Each adolescent girl to get 500 calories and 20-25 grams of proetin; 

(c) Each pregnant woman and each nursing mother to get 500 calories & 20-25 grams of 

protein;  

(d) Each malnourished child to get 600 calories and 16-20 grams of protein; 

(e) Have a disbursement centre in every settlement. 

(ii) It is the case of the Union of India that there has been full compliance of its obligations, if 

any, under the Scheme. However, if any of the States gives a specific instance of non-

compliance, the Union of India will do the needful within the framework of the Scheme. 

 

7. NATIONAL MATERNITY BENEFIT SCHEME (NMBS) 

 

(i) We direct the State Govts./ Union Territories to implement the National Maternity Benefit 

Scheme (NMBS) by paying all BPL pregnant women Rs. 500/- through the Sarpanch 8-12 

weeks prior to delivery for each of the first two births. 

(ii) It is the case of the Union of India that there has been full compliance of its obligations 

under the Scheme. However, if any of the States gives a specific instance of non-compliance, 

the Union of India will do the needful within the framework of the Scheme. 

 

8. NATIONAL FAMILY BENEFIT SCHEME 

 

(i) We direct the State Govts./ Union Territories to implement the National Family Benefit 

Scheme and pay a BPL family Rs. 10,000/- within four weeks through a local Sarpanch, 

whenever the primary bread winner of the family dies. 

9. We direct that a copy of this order be translated in regional languages and in English by the 

respective States/ Union Territories and prominently displayed in all Gram Panchayats, Govt. 
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School Buildings and Fair Price Shops. 

10. In order to ensure transparency in selection of beneficiaries and their access to these 

Schemes, the Gram Panchayats will also display a list of all beneficiaries under the various 

Schemes. Copies of the Schemes and the list of beneficiaries shall be made available by the 

Gram Panchayats to members of public for inspection. 

11. We direct Doordarshan and AIR to adequately publicise various Schemes and this order. 

We direct the Chief Secretaries of each of the States and Union Territories to ensure 

compliance of this order. They will report compliance by filing affidavits in this Court within 

8 weeks from today with copies to the Attorney General and counsel for the petitioner.  

We grant liberty to the Union of India to file affidavit pursuant to the order of this Court dated 

21st November, 2001. List the matter for further orders on 11th February, 2002. In the 

meanwhile, liberty is granted to the parties to apply for further directions, if any. 

(B. N. KIRPAL) 

(K. G. BALAKRISHNAN) 

New Delhi 

November 28, 2001  
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IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION  

WRIT PETITION (CIVIL) NO.196 OF 2001  

People’s Union for Civil Liberties … Petitioner (s)  

-Versus-  

Union of India & Ors. … Respondent (s)  

ORDER  

After hearing learned counsel for the parties we issues the following directions:  

(a)  The Gram Panchayats shall frame employment generation proposals in 

accordance with the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) guidelines 

for creation of useful community assets that have the potential for generating 

sustained and gainful employment such as water and soil conservation, 

afforestation and agro-horticulture, salvipasture, minor irrigation and link 

roads, These proposals shall be approved and sanctioned by the Gram 

Panchayats and the work started expeditiously. 

(b) The respondents shall focus the SGRY programme towards agricultural wage 

earners, non-agricultural unskilled wage earners, marginal farmers and, in 

particular, SC and ST persons whose wage income constitutes a reasonable 

proportion of their household income and to give priority to them in 

employment, and within this sector shall give priority to women.  
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(c) The respondents shall make the wage payment on a weekly basis.  

(d) The respondents shall prohibit the use of contractors in the SGRY 

programme.  

(e) The Central Government shall make financial releases under the different 

employment generation schemes to each State on schedule, provided that the 

State Governments fulfil the conditions as prescribed by the SGRY. The State 

Governments are directed to fulfil these conditions and implement the SGRY 

expeditiously. The State Government will furnish utilisation certificate and it 

is only on the furnishing of the same that further amounts shall be released. 

The funds provided shall only be utilised in respect of SGRY programme.  

(f) The Gram Sabhas are entitled to conduct a social audit into all 

Food/Employment schemes and to report all instances to misuse of funds to 

the respective implementing authorities, who shall on receipt of such 

complaints, investigate and taken appropriate action in accordance with law.  

(g) On a complaint being made to the Chief Executive Officer of the Zilla 

Panchayat (CEO)/Collector regarding non-compliance of the orders of this 

Court the Concerned CEO/Collector shall record the salient features of the 

complaint in a register maintained for this purpose, acknowledge receipt of the 

complaint and forthwith secure compliance with this Court’s order.  

(h) The CEO/Collector of all the Districts in the States and territories shall 

scrutinize the action taken by all the implementing agencies within their 

jurisdiction to ensure compliance with this court’s orders and report to the 

Chief Secretary.  
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(i) The responsibility for implementation of the order of this Court shall be that 

of the CEO/Collector. The Chief Secretary will ensure compliance with the 

order of this Court.  

(j) Dr. N.C. Saxena, former Planning Secretary, Government of India, and 

Mr.S.R. Shankaran, former Secretary, Rural Development, Government of 

India, shall function as Commissioners of this Court for the purpose of looking 

into any grievance that my persist after the above-mentioned grievance 

resolution procedure has been exhausted.  

(k) On the Commissioner’s recommending a course of action to ensure 

compliance with this Court’s order, the State Government/UT administrations, 

shall forthwith act upon such recommendation and report compliance.  

(l) The Commissioners shall be at liberty to take the assistance of individuals and 

reliable organizations in the State and Union Territories. All officials are 

directed o fully cooperate with such persons/organizations, to bring about 

effective monitoring and implementation of the order of this Court.  

(m) The Gram Sabhas are empowered to monitor the implementation of the 

various schemes and have access to relevant information relating to, inter alia, 

section of beneficiaries and the disbursement of benefits. The Gram Sabhas 

can raise their grievance (s) in the manner set out above and the redressal of 

the grievance (s) shall be done accordingly.  

(n) It ahs been started by the Petitioner that the identification of BPL families is 

not being done properly and that the criteria for the identification of the BPL 

families are neither clear nor uniform. The Central and the State Governments 

are directed to frame clear guidelines for proper identification of BPL 

families.  
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(o) The respondents shall ensure that the ration shops remain open throughout the 

month, during fixed hours, the details of which will be displayed on the notice 

board.  

To come up for further directions after 12 weeks.  

Sd/- CJI  

Sd/- ARIJIT PASAYAT J.  

Sd/- H.K. Sema J.  

New Delhi,  May 8, 2002 
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INTERIM ORDER of OCT 29, 2002 

IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION  

WRIT PETITION (CIVIL) NO.196 OF 2001  

People’s Union for Civil Liberties … Petitioner (s)  

-Versus-  

Union of India & Ors. … Respondent (s)  

 

Date: 29/10/2002 This Petition was called on for hearing today. 

UPON hearing counsel the Court made the following ORDER  

On 8th May, 2002, detailed directions were given by this Court with regard to the 

implementation of various schemes which had been floated for giving relief to the poor, 

impoverished and the hungry. In the said order Dr. N.C. Saxena and Mr. S.R. Sankaran were 

appointed as Commissioners of the Court, inter alia, for the purpose of looking into any 

grievance that may persist after the grievance resolution procedure set out in the said order 

has been exhausted.  

Pursuant to the said order Dr. N.C. Saxena has filed the first Report dated 12th October, 2002. 

In the said Report, there is a reference with regard to the food requirement in the State of 

Rajasthan. We heed not go into this aspect but what requires to be considered is the directions 

which are sought for by the Commissioners in the said Report.  

We have heard the learned Attorney General, Mr. Colin Gonsalves and Dr. A.M. Singhvi and 

in furtherance and in addition to our aforesaid order of 8th May, 2002; we issue the following 

directions.  
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The Chief Secretaries/Administrators of the States/Union Territories are directed to respond 

promptly to the correspondences addressed to them by the Commissioners and provide full 

information as required.  

In case of persistent default in compliance with the orders of this Court concerned Chief 

Secretaries/Administrators of the States/Union Territories shall be held responsible.  

The Chief Secretaries/Administrators are given one last chance to translate and permanently 

display the order dated 28th November, 2001 and 8th May, 2002 of this Court, on all the 

Gram Panchayats, school buildings and fair price shops and give wide publicity on the All 

India Radio and Doordarshan. This should be complied with within eight weeks from today.  

It is clarified that the scope of the work of the Commissioners appointed by this Court is to 

include the monitoring of the implementation of this Court's orders as well as the monitoring 

and reporting to this Court of the implementation by the respondents of the various welfare 

measures and schemes.  

The respective State Governments shall appoint Government officials as Assistants to the 

Commissioners within eight weeks from today. The appointment shall be made by the Chief 

Secretaries/Administrators of the States/Union Territories in consultation with Dr. N.C. 

Saxena. The Assistants so appointed will render such assistance to the Commissioners as the 

Commissioners may require and help them in discharging the responsibility which has been 

cast upon them.  

In order to ensure that there is effective implementation of the Governmental Schemes, the 

States as well as the Central Government shall appoint one Nodal Officer each. The Assistants 

appointed to' help the Commissioners, as well as the Commissioners would remain in constant 

touch with the said Nodal Officers for the purpose of ensuring the due implementation of the 

Schemes.  
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The Nodal Officers so appointed shall provide to the Commissioners full access to relevant 

records and provide relevant information.  

Whenever the States/Union Territories have a meeting in relation to food scarcity it will be 

appropriate that the Commissioners and in their absence the assistants are notified to 

participate in the same.  

It is the duty of each States/Union Territories to prevent deaths due to starvation or 

malnutrition. If the Commissioner reports and it is established to the satisfaction of the Court 

that starvation death has taken place, the Court may be justified in presuming that its orders 

have not been implemented and the Chief Secretaries/Administrators of the States/ Union 

Territories may be held responsible for the same.  

We reaffirm our earlier order dated 8th May, 2002 and direct the parties to comply with the 

same, and, in particular the Central Government shall formulated the scheme to extend the 

benefits of the Antyodhaya Anna Yojana to the destitute section of the population.  

Adequate funds shall be made available to the Commissioners by the Union of India to enable 

them to perform the functions. To await the next Report of the Commissioners, and to come 

up for further orders after four months before a Bench of which Hon'ble Mr. Justice Y.K. 

Sabharwal is a Member.  

Kalyani. (S.L. GOYAL)  

Court Master  
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INTERIM ORDER OF MAY 2, 2003 

The Supreme Court gave the following interim order on 2nd May, 2003  

in the case PUCL Vs. UoI and Ors. 

 

IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION  

WRIT PETITION (CIVIL) NO.196 OF 2001 

  

People’s Union for Civil Liberties … Petitioner (s)  

-Versus-  

Union of India & Ors. … Respondent (s)  

 

Date: 2/5/03 This Petition was called on for hearing today. 

 

UPON hearing counsel the Court made the following Order  

 

In this petition that was filed little more than two years back various issues have been framed 

many of which may have a direct and important relevance to the very existence of poor 

people; their right to life and the right of food of those who can ill-afford to provide to their 

families two meals day. There misfortune becomes further grave during the times of famines 

and drought. The petitioner has sought directions for enforcement of Famine Code. The 

petitioner seeks immediate release of surplus food-grains lying in the stocks of Union of India 

for drought affected areas. Directions are also sought requiring the Government to frame fresh 

schemes of Public Distribution for Scientific and Reasonable Distribution of food-grains. In 
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order that any meaningful and immediate relief is given by the Central Government and the 

State Government without any delay various applications have been filed by the petitioner. 

Considering the importance of the matter particularly in relation to those who are Below 

Poverty Line (BPL) an order was made by this Hon’ble Court on 3rd March, 2003 requiring 

the respondents to file replies to the applications and place on record the requisite materials, 

while adjourning the case to the 8th April, 2003. In respect of the directions that the Central 

Government shall formulate the scheme to extend the benefits of the Antyodaya Anna Yojana 

(AAY) to destitute section of the population, learned Attorney General stated on the last date 

of hearing which was on 3rd March, 2003 that for the budget for the year 2003-2004 a 

provision has been made for it. Despite the order of this Court the document has not been 

placed on record. The approach of Government is more distressing since this matter which 

was to come up on 8th April, 2002, has come up today after nearly four weeks of the 

scheduled date but neither the documents have been filed nor other aspects required to be 

dealt with in the last order have been adverted to. In I.A.25 one of the grievance that has been 

made is that names of various persons have been removed from BPL arbitrarily. In I.A.26 it 

has been highlighted that the allocation made for supply of grain in lieu of the labour of BPL 

family has been recommended to be reduced from 10 kgs. per day per household to 5 kgs. and 

for 10 days in every month till June, 2003. In terms of the last order the specific instructions 

were required to be obtained on the relevant schemes mentioned in I.A.26 including in the 

matter of reduction of supply of the grain and the number of days. In I.A.26 directions sought 

against Union of India are to release 20 million tones food-grains, at the very minimum, free 

of cost every year for the Food-for-Work Programmes besides other reliefs. Response from 

Government was sought within three weeks.  

Declining request for filing of replies we have heard learned counsel since it is necessary to 

consider issuing certain directions without any further delay with a view to provide some ad 
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hoc interim relief to a class which deserves a sympathetic approach. We have heard Mr. Colin 

Gonsalves, learned counsel for the petitioner, Mr. Mukul Rohtagi, learned Additional 

Solicitor General for Union of India, besides Mr. B.B. Singh, for State of Bihar, Mr. Ashok 

Srivastava, for State of U.P. and Ms. Indra Sawhney, for Food Corporation of India.  

This Court in various orders passed in the last two years has expressed its deep concern and it 

has been observed, in one of the orders, that what is of utmost importance is to see that food is 

provided to the aged, infirm, disabled, destitute women, destitute men who are in danger of 

starvation, pregnant and lactating women and destitute children, especially in cases where 

they or members of their family do not have sufficient funds to provide food for them. In case 

of famine, there may be shortage of food, but here the situation is that amongst plenty there is 

scarcity. Plenty of food is available, but distribution of the same amongst the very poor and 

the destitute is scarce and non-existing leading to mal-nutrition, starvation and other related 

problems. The anxiety of the Court is to see that poor and the destitute and the weaker 

sections of the society do not suffer from hunger and starvation. The prevention of the same is 

one of the prime responsibilities of the Government-whether Central or the State. Mere 

schemes without any implementation are of no use. What is important is that the food must 

reach the hungry.  

Article 21 of the Constitution of India protects for every citizen a right to live with human 

dignity. Would the very existence of life of those families which are below poverty line not 

come under danger for want of appropriate schemes and implementation thereof, to provide 

requisite aid to such families? Reference can also be made to Article 47 which inter alia 

provides that the State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of 

living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. 
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In the light of the aforesaid, we are of the view that for the time being for the months of May, 

June and July, 2003, it is necessary to issue certain directions so that some temporary relief is 

available to those, who deserve is the most.  

Our attention has been drawn to the Famine Code (Annexure Petitioners/ Appellants herein-

VIII). That Famine Code, we are informed, is the one formulated by State of Rajasthan and 

similar Codes have been formulated by other States. A perusal of this Famine Code shows 

that first three chapters deal with the steps to be taken as preventive measure before the 

famine and drought and Chapter IV onward deal with declaration of distress and 

commencement of relief setting out in detail the reliefs and the officers responsible thereof. 

One of the reliefs claimed in the petition is for enforcement of the Famine Code. Learned 

Additional Solicitor General submitted that the Famine Codes were formulated long time 

back and many of the aspects have been dealt with under various schemes that have been 

formulated later like Sampoorna Grain Rozgar Yojana (SGRY). This should not present any 

difficulty in implementing the Famine Code for the time being. Under the circumstances, we 

direct the implementation of the Famine Code for the period May, June and July, 2003 as and 

when and where situation may call for it, subject to the condition that if in subsequent 

schemes the relief to be provided and preventive measures to be undertaken, during famine 

and drought, are better than the one stipulated by the Famine Code, the same may be 

implemented instead of Famine Code.  

The next aspect pertains to Food-for-Work. We have been taken through Employment 

Assurance Scheme of the Government of India. Though the same stands merged into SGRY, 

but it has been submitted by learned counsel for the petitioner that the reliefs under SGRY, 

instead of improvement, have since been reduced. SGRY provides for an outlay of only 

Rs.5000 crores and 5 million tones of free grain. It was pointed out that as far as the guarantee 

of employment is concerned, in the Employment Assurance Scheme, it was 100 days, 
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whereas according to SGRY, it is 15 days and rather 10 days according to States and at the 

most 20 days which is according to Union of India. Our attention has also been drawn to the 

Report of the High Level Committee on Long-Term Grain Policy-July, 2002. A detailed 

reference to report has been made in I.A.25. That Committee was constituted by Department 

of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs and Food and Public 

Distribution, Union of India. In the summary and recommendation the Report inter alia states 

that an importantly social and security measure in the context is provision for employment on 

public works. While a food component can and could be part of such employment generation 

in the short run or in periods of local food shortages in long run, employment generation 

should be distinct from the food delivery system. This should not, however, undermine the 

importance of employment and income generation in eliminating hunger and malnutrition. 

The Report further states that no long run policy can be effective unless present imbalances, 

specifically, the large excess holding of public stocks, the Report has outlined a two year Plan 

of Action which includes immediate steps to lower procurement inflows on the one hand, and 

to raise outflows, on the other hand, by several means including a large Food for Work 

programme, a revitalized universal PDS and other grain-based welfare schemes. It has also 

recommended a major food-based employment programme for the short run. In ultimate, the 

recommendation of the said committee is that the present SGRY scheme should be expanded 

and at least doubled (emphasis supplied). It says that this implies doubling grain allocation 

from 5 to 10 million tonnes, and also an increase in the cash allocation to States by at least 

5000 crores.  

The prayer of the petitioner, in fact, is for allocation of 20 million tonnes though, according to 

it, the requirement is of 40 million tonnes. The High Level Committee was appointed by the 

Government of India. It gave its Report in July, 2002. Ten months have passed. We do not 

know what consideration the report has received if at all it has been considered by the 
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Government. We may also note that the Report has further mentioned that currently, about 

half of the food subsidy is being spent on holding stocks in excess of the buffer stock levels 

necessary for food security. As these stocks are reduced to normal levels, very large fiscal 

resources of around Rs.10,000 crores annual will become available.  

While directing the Government of India to place on record by 8th August, 2003, the 

consideration bestowed on the Report of the Committee and the decision, if any, we direct 

that on pro rata basis, the recommendation that present SGRY scheme should be expanded at 

least doubled be implemented, both in regard to allocation of food-grain as also cash, for the 

months of May, June and July. The State Government shall lift those allocations and ensure 

that the same reach those for whom it is meant. In case, however, after considering the 

response of Union of India, we hold that the allocations do not deserve to be doubled as 

recommended, the question of adjustment being made for the future supplies on the basis of 

the allocations in terms of SGRY can be considered.  

Further, it is necessary to issue immediate directions to evolve a system whereby eligible BPL 

families, which may not be on BPL list, are so included as also regarding the ration shops and 

other outlets remaining open and giving deliveries of food-grains to those, who are on the list 

and hold the requisite cards. For the present, we are not going into the question whether only 

41% of the poorest households are on BPL list. We may note that in May last year an order 

was passed that the respondents shall ensure that the ration shops remain open throughout the 

month during fixed hours and the details of which shall be displayed in the notice board.  

To facilitate the supply of the grain, we issue the following directions :-  

(1) Licensees, who   

(a) do not keep their shops open throughout the month during the stipulated period,  

(b) fail to provide grain to BPL families strictly at BPL rates and no higher,  
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(c) keep the cards of BPL households with them,  

(d) make false entries in the BPL cards,  

(e) engage in black-marketing or siphoning away of grains to the open market and hand 

over such ration shops to such other person/organizations, 

(f) shall make themselves liable for cancellation of their licenses.  

The concerned authorities/functionaries would not show any laxity on the subject.  

(2) Permit the BPL household to buy the ration in instalments.  

(3) Wide publicity shall be given so as to make BPL families aware of their entitlement of 

food-grains.  

What was observed in the order dated 23rd July, 2001 in regard to the making available of 

food to aged, infirm, disabled etc. has already been noticed hereinabove. According to the 

figures supplied by the petitioner, approximately 1.5 crore persons are eligible to get 

Antyodaya Anna Yozana (AAY) Card. We direct the Government of India to place on AAY 

category the following groups of persons:  

(1) Aged, infirm, disabled, destitute men and women, pregnant and locating women, 

destitute women ;  

(2) widows and other single women with no regular support;  

(3) old persons (aged 60 or above) with no regular support and no assured means of 

subsistence;  

(4) households with a disabled adult and assured means of subsistence;  
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(5) households where due to old age, lack of physical or mental fitness, social customs, 

need to care for a disabled, or other reasons, no adult member is available to engage 

in gainful employment outside the house;  

(6) primitive tribes.  

What we have stated above in regard to BPL Cardholders for effective supply of grains to 

them, would equally apply for those, who are on AAY list.  

 

Regarding Mid Day Meal, on 28th November, 2001, this Court directed the State 

Government/Union Territories to implement the Mid Day Meal Scheme (MDMS) by 

providing every child in every Government and Government assisted Primary Schools with a 

prepared mid day meal with a minimum content of 300 calories and 8-12 grams of protein 

each day of school for a minimum of 200 days. It was further directed that those Governments 

which provide dry rations instead of cooked meals, within three months start providing 

cooked meals in all Govt. and Govt. aided Primary Schools in all half the Districts of the State 

(in order of poverty) and must within a further period of three months extend the provision of 

cooked meals to the remaining parts of the State. Some States in implementation of the said 

direction are supplying cooked mid day meal to the students. We are, however, told that 

despite the fact that 1½ years has passed, some of the States have not even made a beginning. 

Particular reference has been made to States of Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. It is not 

in dispute that in these three State even beginning has not been made whereas some of the 

other States are fully implementing directions for supply of cooked Mid Day Meal. Counsel 

for Uttar Pradesh and Jharkhand could not give any satisfactory reason for non-

implementation. No reply or affidavit was filed by the said State. In so far as the State of 

Bihar is concerned, Mr. B.B. Singh has drawn our attention to the affidavit filed by Secretary 

and Relief Commissioner, Relief and Rehabilitation Department, Government of Bihar, inter 
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alia stating that the State Government proposes to implement this scheme in few blocks on a 

pilot basis through panchayat, pending settlement of the issue regarding funding of conversion 

cost and to establish the capacity of the panchayat raj institution to supply hygienic cooked 

meals to all eligible students on a regular basis, without compromising teaching activities. The 

affidavit could not be more vague than what it is. When they propose to start, in how many 

districts they propose to start, what scheme has been formulated and every other conceivable 

detail is missing from the affidavit. We are told that there are 38 districts in the State of Bihar. 

For the present, we direct the said State to implement the cooked Mid Day Meal Scheme in 

terms of the directions of this Court in at least 10 District, which may be most poor according 

to the State’s perception.  

We also direct the State of Uttar Pradesh, Jharkhand and other States to make a meaningful 

beginning of the cooked Mid Day Meal Scheme in at least 25% of the District, which may be 

most poor.  

By order dated 8th May, 2002 Dr. N.C. Saxena, former Planning Secretary, Government of 

India and Mr. S.R. Shankaran, former Secretary, Rural Department, Government of India 

were appointed to function as Commissioners of this Court for the purpose of looking into any 

grievance that may persist after the grievance resolution procedure has been exhausted. In 

subsequent orders, directions have been issued to the Government to fully cooperate with the 

learned Commissioners. Mr. Shankaran has said to have written a letter to the Government 

expressing personal difficulty in functioning as Commissioner on account of ill-health. Mr. 

Gonsalves states that he has recovered and now is in a position to so function. We would, 

therefore, request Mr. Shankaran to start functioning as Commissioner with Dr. Saxena in 

terms of the orders already passed.  

 

The copies of the order shall be sent to the Chief Secretaries of all States/Union Territories. 
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The State Governments/Union Territories are directed to file affidavits showing the 

compliance and extent thereof. The affidavits may be filed on or before 8th August, 2003.  

Union of India may also file its affidavit(s) by the same date. For further consideration the 

matter shall be placed on 19th August, 2003.   

Sd/………………….J  

(Y.K. SABHARWAL)  

Sd/………………….J  

(H.K.SEMA)  

New Delhi, May 2, 2003. 
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IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION  

WRIT PETITION (CIVIL) NO.196 OF 2001  

 

People’s Union for Civil Liberties … Petitioner (s) 

  

-Versus-  

Union of India & Ors. … Respondent (s)  

 

Date: 23/07/2001 This Petition was called on for hearing today. 

 

UPON hearing counsel the Court made the following ORDER.   

Counsel for the petitioner is permitted to file a fresh application for interim relief. A copy of 

the same be given to the counsel for the Union of India as well as to the counsel for the States 

and for the Food Corporation of India. Learned Attorney General states that this should not be 

regarded as an adversarial litigation and it is a matter of concern for all. In our opinion, what 

is of utmost importance is to see that food is provided to the aged, infirm, disabled, destitute 

women, destitute men who are in danger of starvation, pregnant and lactating women and 

destitute children, especially in cases where they or members of their family do not have 

sufficient funds to provide food for them. In case of famine, there may be shortage of food, 

but here the situation is that amongst plenty there is scarcity. Plenty of food is available, but 

distribution  of  the  same  amongst  the  very  poor and the destitute is scarce and non-existent  
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leading to mal-nourishment, starvation and other related problems. Reply affidavits be filed 

within two weeks by the States and the Union of India as well as the Food Corporation of 

India. 

In the meantime, we are sure that the responsible Governments will act for the benefit of their 

people. By way of an interim order, we direct the States to see that all the PDS shops, if 

closed, are re-opened and start functioning within one week from today and regular supplies 

made. Leave is granted to the petitioner to implead other States also as parties to this petition. 

On such an application being filed today, notice to issue to them. List the matter for further 

consideration on 20th August, 2001. 

(D.P. WALIA)                                                         (S.L. GOYAL) 

Court Master                                                             Court Master 
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W.P(C)No. 196 OF 2001 

ITEM No.62 Court No. 6 SECTION PIL  

A/N MATTER  

S U P R E M E  C O U R T  O F  I N D I A 

RECORD OF PROCEEDINGS 

Writ Petition(Civil) No.196/2001 

PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBERTIES Petitioner (s) 

VERSUS 

UNION OF INDIA & ORS. Respondent (s) 

(With Appln(s). for interim Relief and interim directions, permission to submit additional 

documents and office report) 

(For further consideration) 

Date: 02/12/2003 This Petition was called on for hearing today. 

UPON hearing counsel the Court made the following 

O R D E R  

A report dated 28th November, 2003 has been filed by the Committee. Such of the parties 

who have not been supplied with the said report may obtain it from the Registry. Response to 

the report may be filed within six weeks. 
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Mr. Gonsalves, learned counsel, submits that though some aspects have been sorted out, some 

still remain on which directions may be issued by the Court. Let a compilation be filed stating 

the matters which have been sorted out and which remain to be resolved, within a period of 

six weeks. 

List on a Friday in the month of January, 2004. 

(N. Annapurna)                              (V.P. Tyagi) 

Court Master                                 Court Master 
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ORDER OF APR 20, 2004 

W.P(C)No. 196 OF 2001 

ITEM No.62 Court No. 6 SECTION PIL 

A/N MATTER  

S U P R E M E  C O U R T  O F  I N D I A 

RECORD OF PROCEEDINGS 

Writ Petition(Civil) No.196/2001 

PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBERTIES Petitioner (s) 

VERSUS 

UNION OF INDIA & ORS. Respondent (s) 

Date: 20/04/2004 This Petition was called on for hearing today. 

UPON hearing counsel the Court made the following O R D E R  

MID-DAY MEAL SCHEME: 

We have heard Mr. Colin Gonsalves, learned senior counsel appearing for the petitioner, Mr. 

Raju Ramachandran, learned Additional Solicitor General appearing for Union of India, Mr. 

M.L.Verma, learned senior counsel appearing for intervenor-Health India, and learned 

counsel representing various States. We have also perused the special report of the Committee 

dated 28th November, 2003 and report dated 28th January, 2004 and other relevant material 

on record. In one of the orders earlier passed, this Court had observed about the impact of this 
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public interest litigation on the very existence of large section of poor people, their right to 

life and right to food to those who can ill-afford to provide to their families two meals a day 

and their misfortune becoming further grave during famine and drought. 

On 28th November, 2001, this Court directed the State Governments/Union Territories to 

implement mid-day meal scheme by providing every child in every government and 

government aided primary school with a prepared mid-day meal with a minimum content of 

300 calories and 8-12 grams of protein each day of school for a minimum of 200 days. The 

said order further directed that those governments which provide dry rations instead of cooked 

meals, within three months, should start providing cooked meals in all government and 

government aided primary schools in half of the districts of the State (in order of poverty) and 

must, within further period of three months, extend the provision of cooked meals to the 

remaining parts of the State. 

By an order dated 29th October, 2002, it was made clear that in case of persistent default in 

compliance of the orders of this Court, the concerned Chief Secretaries/Administrators of the 

States/Union Territories shall be held responsible. It was brought to the notice of the Court 

that despite orders having been passed, some of the States had not even made a beginning. In 

the order dated 2nd May, 2003, this Court observed the manner in which the directions were 

being flouted in some of the States. In that order, specific reference was made to the States of 

Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. The type of the affidavit that was filed has also been 

commented upon since it was not stated in the affidavit as to when the State of Bihar proposed 

to start the supply of mid-day meal, in how many districts they proposed to start it and what 

scheme had been formulated. The order noticed that every conceivable detail had been 

missing. Ultimately, the State of Bihar was directed to make a beginning by supplying cooked 

mid-day  meal  and  implement  the  said  scheme  in at least ten districts which might be most  
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poor according to the State's perception. Similarly, the States of Uttar Pradesh, Jharkhand and 

other States were also directed to make a meaningful beginning of the scheme in at least 25% 

of the districts which might be most poor.  

After the orders were made on 2nd May, 2003, various reports have been filed in regard to the 

implementation of the directions for supply of the cooked mid-day meal in schools in terms of 

directions contained in the order dated 28th November, 2001. 

We have perused the affidavits and heard learned counsel representing the States of Bihar, 

Uttar Pradesh, Maharashtra, Delhi, West Bengal, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Jharkhand, 

Madhya Pradesh and Haryana. There are other States and Union Territories as well in respect 

whereof the aforesaid Reports of the Commissioners have commented upon. Some of the 

States/Union Territories have not made even a beginning despite lapse of so many years; 

some have only made a partial beginning; some have made a token beginning and only few of 

the States have fully implemented the order in respect of cooked mid-day meals that was 

passed on 28th November, 2001. 

Some of the States which claim that they have made a beginning and are partially 

implementing the scheme have also not given the full and complete details so that this Court 

could know the extent of the implementation. Most of the affidavits only set out the number 

of schools and the students where the scheme was being implemented. What was required to 

be done was to simply state as to how many schools in a particular State/Union Territory 

would be covered under the directions for supply of cooked mid-day meal, how many 

students in the said school would be eligible for the benefit and then give the number of the 

schools and the students who are being supplied cooked meals. The affidavits provide only a 

part of information without specifying the number of eligible schools and students. 
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Be that as it may, Table-1 to the second Report of the Commissioners sets out broadly the 

States which have implemented it fully or partially or have not responded to the queries of the 

Commissioners. We may, however, note that after the said Report, there has been some 

improvement by a token beginning having been made by some of the States. The Report of 

the Commissioners, on the basis of their earlier experience, states that nutritious mid-day meal 

at schools can be a highly effective way of protecting children from hunger and can also boost 

school attendance among girls. It also notices some of the areas where such meals are 

supplied even during the school vacations, especially in drought affected areas. None can 

question the desirability of extension of this facility even during vacations in drought affected 

areas where children are deprived of even one day meal.  

It is a matter of anguish that despite lapse of nearly three and half years, the order dated 28th 

November, 2001 has not been fully implemented by all the States and Union Territories. As 

already stated earlier, many of the States have given only half-baked information and figures. 

Further, we wish to make it clear that the fact that some of the States were permitted to at 

least make a start in some of the districts in terms of the order dated 2nd May, 2003 does not 

mean that this Court has modified or varied the earlier order dated 28th November, 2001. It is 

a constitutional duty of every State and Union Territory to implement in letter and spirit the 

directions contained in the order dated 28th November, 2001. We may also note that the 

suggestions given by Health India would be considered at an appropriate stage. 

The petitioner has also made a reference to the announcement made by the Prime Minister 

extending the mid-day meal scheme upto 10th Standard during his address to the Nation on 

15th August, 2003. The suggestion is that extension should be made operational at the 

earliest. In reply, it has been contended that once the mid-day meal scheme at primary level is 

consolidated, the question of extension of the scheme upto 10th Standard can be taken up in a  
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phased manner. In this connection, it has been pointed out that the views of various States 

have been asked in regard to the cost and logistic requirements for the extension of the 

scheme upto 10th Standard. 

Further, the petitioner, referring to the recommendations of the Abhijit Sen Committee 

appointed by Government of India regarding sharing of conversion cost of implementing the 

cooked mid-day meal scheme, suggests that the Government should implement that scheme. 

The Government is stated to be presently discussing the modalities with the concerned 

Ministries and Planning Commission to provide assistance for meeting with a part of 

conversion costs towards effective implementation of the said scheme. 

Having regard to the aforesaid, in respect of cooked mid-day meal scheme, we issue the 

following directions: 

1. All such States and Union Territories who have not fully complied with the order dated 

28th November, 2001 shall comply with the said directions fully in respect of the entire 

State/Union Territory, preferably, on the re-opening of the primary schools after a long 

vacation of 2004 and, in any case, not later than 1st September, 2004. 

2. All Chief Secretaries/Administrators are directed to file compliance report in regard to 

directions No.1 on or before 15th September, 2004. 

3. The conversion costs for a cooked meal, under no circumstances, shall be recovered from 

the children or their parents. 

4. In appointment of cooks and helpers, preference shall be given to Dalits, Scheduled Castes 

and Scheduled Tribes. 
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5. The Central Government shall make provisions for construction of kitchen sheds and shall 

also allocate funds to meet with the conversion costs of food-grains into cooked mid-day 

meals. It shall also periodically monitor the low take off of the food-grains. 

6. In respect of the State of Uttaranchal, it has been represented that the scheme is being 

implemented in all the schools. It would be open to the Commissioners to inspect and bring it 

to the notice of the Court, if it is otherwise. 

7. In drought affected areas, mid-day meal shall be supplied even during summer vacations. 

8. An affidavit shall be filed by the Government of India, within three months, stating as to 

when it is possible to extend the scheme upto 10th Standard in compliance with the 

announcement made by the Prime Minister. The affidavit shall also state the time frame 

within which the Government proposes to implement the recommendations of Abhijit Sen 

Committee in respect whereof the modalities have been discussed with the concerned 

Ministries and Planning Commission. 

9. Attempts shall be made for better infrastructure, improved facilities (safe drinking water 

etc.), closer monitoring (regular inspection etc.) and other quality safeguards as also the 

improvement of the contents of the meal so as to provide nutritious meal to the children of the 

primary schools. 

The issue as to the implementation of this scheme will be considered in the month of 

September, 2004. 

SGR YOJANA - EMPLOYMENT GUARANTEE: 

In respect of this Scheme, the following directions are issued: 

1. The directions for doubling the food-grains as also cash in terms of the order dated 2nd 
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May, 2003 shall be applicable this year also. 

2. The State Governments/Union Territories are directed to pay minimum wages to the 

workers under the scheme and shall stop use of labour displacement machines. 

3. Access to all public documents including muster rolls shall be allowed to such persons who 

seek such access and the cost of supplying documents shall not be more than the costs of 

providing copies of the documents. 

4. The allocation of funds and food-grains shall be timely made by the Central Government to 

the State Governments.  

5. The State Governments are directed to utilise the entire allocation, as aforesaid, so that the 

allotted funds and food-grains neither lapse nor result in reduction in subsequent years. 

6. In case, some of the State Governments, as a result of financial constraints, wish to pay 

100% wages in shape of food-grains and not partly food-grains and partly cash, it would be 

open to them to approach the Central Government. On examination of each case, the Central 

Government may permit payment of 100% wages in the shape of food-grains. 

ANTYODAYA ANNA YOJANA: 

In regard to this scheme, the following directions are issued: 

1. The Government of India shall issue, within two months, guidelines so that the existing 

condition of possession of a BPL card for inclusion in AAY category is dispensed with. 

2. The State Governments should be directed by the Central Government to accelerate the 

issue of Antyodaya cards especially to primitive tribes. The guidelines issued to State 

Governments shall be implemented in letter and spirit. 
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List the Writ Petition on 27th April, 2004 for consideration of other Schemes. 

.....................J. 

(Y.K. SABHARWAL)  

.....................J. 

(B.N. AGRAWAL)   New Delhi, April 20, 2004. 
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IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION  

WRIT PETITION (CIVIL) NO.196 OF 2001  

People’s Union for Civil Liberties … Petitioner (s)  

-Versus-  

Union of India & Ors. … Respondent (s)  

Date: 27/04/2004 This Petition was called on for hearing today. 

UPON hearing counsel the Court made the following ORDER 

National Social Assistance Programme (NSAP): 

We have further heard for some time Mr.Gonsalves, learned senior counsel, and Mr.Raju 

Ramachandran, learned Additional Solicitor General. The various schemes for the poorer 

sections of the citizens of this country have been the subject matter of the orders passed by 

this Court from time to time. It seems that some States have discontinued some of the 

schemes. As an interim measure, till the matter is fully heard in detail, we direct that no 

scheme covered by the orders made by this Court including the National Old Age Pension 

Scheme, National Family Benefit Scheme, in particular Annapurna, and National Maternity 

Benefit Scheme shall be discontinued or restricted in any way without the prior approval of 

this Court. In other words, it means that till further orders, the schemes would continue to 

operate and benefit all those who are covered by the schemes. We hope that the Government 

of India and the State Governments would simplify the procedure so that high proportion of 

eligible persons remain to be covered by the schemes. 
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A copy of this order shall be sent to the Chief Secretaries of every State Government/Union 

Territory. The Union of India, through the concerned Ministry, shall also issue directives to 

the State Governments/Union Territories to comply with this order. 

ICDS (Integrated Child Development Scheme):  

In respect of Integrated Child Development Scheme, directions were issued on 28th 

November, 2001. It seems that most of those who are covered by the said order are not getting 

benefit under the said scheme. We have heard the submissions of Mr. Gonsalves and perused 

the report submitted by the Commissioners and the directions sought. From the facts and 

figures that have been furnished to us, it seems evident that there is a large number of mal-

nourished children between the age group of 0 to 6 years. These figures are based on the 

survey conducted under the National Family Benefit Health Scheme. The position is quite 

alarming. These young children are the future of the nation. Further, it appears that except 

Kerala and Tamil Nadu where the benefit under the scheme is said to be reaching to about 50 

per cent of the children, in the rest of the country the average seems to be below 25 per cent. 

The position in the States of Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand and Uttaranchal seems to be 

quite alarming. According to the survey for the period 2002-2003 the access to supplementary 

nutrition for the children in Bihar reaches about 12.6 per cent of those who are otherwise 

covered by the scheme. Mr. Raju Ramachandran, learned ASG prays for a short adjournment 

to discuss the matter with the concerned officials and make submissions on the directions that 

may be issued to ensure the compliance of the Order dated 28th November, 2001.  

As prayed, the case is adjourned to 29th April, 2004. BPL (Below Poverty Line Scheme) 

 

 

 



 257 

The case may be put up for hearing on a non-miscellaneous day after re-opening of the Court 

after summer vacation. 

(N. Annapurna) 

Court Master  

 

(S. Thapar) 

PS to Registrar  

 

V.P. Tyagi  

Court Master 
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ORDER OF APR 29, 2004 

W.P(C)No. 196 OF 2001 

ITEM No.62 Court No. 6 SECTION PIL 

A/N MATTER  

S U P R E M E  C O U R T  O F  I N D I A 

RECORD OF PROCEEDINGS 

Writ Petition(Civil) No.196/2001 

PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBERTIES Petitioner (s) 

VERSUS 

UNION OF INDIA & ORS. Respondent (s) 

Date: 29/04/2004 This Petition was called on for hearing today. 

UPON hearing counsel the Court made the following O R D E R  

With the assistance of learned counsel, we have perused various documents including Report 

No.1 of 2000 prepared by CAG and a working paper on Health, Nutrition and Family Welfare 

Programme Review of Progress during the Ninth Plan Period by Planning Commission, 

Government of India (February, 2001). It is evident that Integrated Child Development 

Scheme (ICDS) is perhaps the largest of all the food supplementation programmes in the 

world, was initiated in the year 1975 with the following objectives as per the aforesaid 

document prepared by the Planning commission. 
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i) To improve the health and nutrition status of children 0-6 years by providing supplementary 

food and by coordinating with state health departments to ensure delivery of required health 

inputs; 

ii) To provide conditions necessary for pre-school children's psychological and social 

development through early stimulation and education; 

iii) To provide pregnant and lactating women with food supplements; 

iv) To enhance the mother's ability to provide proper child care through health and nutrition 

education;  

v) To achieve effective coordination of policy and implementation among the various 

departments to promote child development.  

From the facts and figures given in the documents it appears that despite the fact that for the 

development of children, in particular, mal-nourished and under nourished children, the 

scheme is elaborate and intends to cover all the children under the age group of 0-6 years but 

it appears that a lot more deserves to be done in field to ensure that nutritious food reaches to 

those who are under nourished or mal-nourished or others covered under the scheme.  

The food is supplied to children through Aanganwadi Centers (AWCS). In all, there are 6 lac 

centers. The norms of Government of India provide for one center for the population of 1000 

(700 in case of tribal area). According to the petitioner, going by the said norms there should 

be 14 lac ACWS. It appears that according to the calculation of Government of India the 

AWCS would be 12 lacs. We direct the Government of India to file within 3 months an 

affidavit  stating the period within which it proposes to increase the number of AWCS so as to 

cover the 14 lac habitations. We notice that the norm for supply of nutritious food worth rupee  
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one for every child was fixed in the year 1991. The Government of India should consider the 

revision of the norm of rupee one and incorporate their suggestion in the affidavit. 

In respect of sanctioned AWCS, we direct that the same shall be made fully operational by 

30th June, 2004. We further direct that the sanctioned AWCS shall supply nutritious 

food/supplement to the children, adolscent girls and to pregnant and lactating women under 

the scheme for 300 days in a year. 

We direct the Chief Secretaries to file reports showing that for the period from Ist April, 2003 

till 31st March, 2004 from the sanctioned AWCS how many children, adolscent girls and 

pregnant and lactating women were supplied nutritious food/supplement and for how many 

days during the said period. The report shall be filed by 31st July, 2004. List the matter in the 

month of August, 2004.  

The question regarding Below Poverty Line Scheme will also be taken up on that day instead 

of July, 2004. 

Not to be treated as part heard. 

(S. Thapar)  

PS to Registrar  

(N. Annapurna)  

Court Master  

(V.P.Tyagi)  

Court Master 


