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RESUMO: O presente resumo tem como objetivo, analisar a exigibilidade judicial do Direito 

Humano à Alimentação Adequada a parir da legislação internacional e do princípio da vedação 

do retrocesso. Para tanto, é necessário conceituar alimentação, o princípio da vedação do 

retrocesso e como o mesmo se aplica aos direitos fundamentais sociais à luz da CRFB/1988. 

Assim é PIDESC/1966, prevê a proteção contra a fome, e determina que aos Estados Partes que 

vierem a ratificar o mencionado Pacto, reconhecem o direito de todas as pessoas a um nível de 

vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo a alimentação. Ademais, o Pacto afirma 

que o Direito à Alimentação Adequada é indivisivelmente ligado à dignidade inerente à pessoa 

humana, sendo indispensável para a realização de outros direitos humanos.  Nesse contexto, o 

Brasil ratificou tardiamente o PIDESC, que só ocorreu através do Decreto nº 591/1992, assim 

como o processo de constitucionalização do direito fundamental social à alimentação também 

se deu de forma tardia. Entretanto, no Brasil, desde as primeiras Constituições brasileira até a 

CRFB/1988, o tema alimentação não foi tratado de forma autônoma, sendo inicialmente 

vinculado ao salário-mínimo e, posteriormente, vinculado ao direito à saúde. Porém, a inserção 

da alimentação no rol dos direitos sociais elencados no artigo 6º da CRFB/1988, ocorreu através 

da Emenda Constitucional º 64/2010.  Desta forma, (MELLO, 2009, p. 13) afirma que “todas 

as disposições constantes de uma Constituição, inclusive as programáticas – repita-se -, são 

normas jurídicas ou, pelo menos, deve-se partir da presunção de que o sejam”. Ademais, a 

CRFB/1988 no artigo 5º, LXXVIII, § 1º aduz que: “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”, (BRASIL, 1988). O Brasil, que tem como 

fundamento a Dignidade da Pessoa Humana e um dos objetivos fundamentais, a erradicação da 

pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, ao 

constitucionalizar o direito à alimentação e ao regulamentá-lo através da Lei nº 11.346/2006 

tornou-se referência mundial no que tange o enfrentamento da pobreza e miséria, saindo do 

Mapa da Fome no ano de 2014. Em meados de 2015/2016 quando a crise econômico-financeira 

e política assolou o país, os direitos sociais tornaram-se cada vez mais vulneráveis, notadamente 

pela ausência de prioridade na agenda do governo federal de políticas sociais que sustentasse 

as conquistas galgadas, indo ao desencontro do que preceitua o princípio da vedação do 

retrocesso. Tendo em vista o noticiário (JORNAL DO BRASIL, 2017), o jornal britânico The 

Guardian publicou um longo artigo sobre a situação econômica do Brasil enfatizando o impacto 

da atual situação econômico-financeira-política na alimentação dos brasileiros. Assim, diante 

de todo o progresso da efetivação de políticas sociais no Brasil, por exemplo, o Bolsa - Família 

no Brasil como instrumento de combate à fome, a pobreza e a miséria, a observância do 

princípio da vedação do retrocesso se faz necessária sob pena do Brasil voltar ao Mapa da Fome. 

A alimentação constitui-se como um direito público subjetivo exigível contra o Estado, não 
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sendo aceitável o retorno do país ao Mapa da Fome por escolhas político-econômica limitando 

a continuidade e perpetuação das políticas sociais que são imprescindíveis para a efetivação da 

Justiça Social. 
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