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RESUMO: O direito à alimentação é direito social na Constituição Federal do 
Brasil através da Emenda n. 64, de 2010. O presente trabalho visa estabelecer 
uma visão crítica da situação das garantias do direito à alimentação no 
ordenamento jurídico brasileiro, a partir do Garantismo de Luigi Ferrajoli, 
tomando-se por premissa a necessária distinção entre validade substancial e 
efetividade, pela qual se pode compreender que a discrepância entre aquilo que 
está posto no texto Constitucional e a ausência de efetividade prática das normas 
infraconstitucionais estabelece uma tendência de se encarar a Constituição e, 
consequentemente, as garantias de direitos sociais como mero aglomerado de 
mistificações ideológicas. O constitucionalismo moderno, que tem como um de 
seus marcos a Constituição Italiana de 1948, por sua vez, tem como 
características essenciais a introdução de garantias inequívocas a partir de uma 
noção de validade para além da correspondência formal, uma vez que a 
Constituição, como vértice das fontes do Direito, exige correspondência 
substancial do significado dos conteúdos das demais normas diante da 
extensão, dentro do Estado Democrático de Direito, do princípio da legalidade a 
todos os poderes. Compreender-se-á, desse modo, que as garantias, isto é, 
aquelas presentes nas regras de caráter substancial que determinam, através 
de vedação legal ou obrigações direcionadas aos poderes públicos, o respeito 
aos direitos de liberdade, a remoção de desigualdades sociais e a concessão e 
proteção de direitos sociais, ainda não existem ou carecem de ser mais bem 
concretizadas para consecução dos fins propostos na substancialidade do texto 
constitucional. Isso ocorre, ainda que haja, dentro do ordenamento jurídico 
brasileiro, sobretudo na Constituição Federal, normas que dispõem sobre o 
direito à alimentação enquanto direito de todo cidadão, e em que pese sejam 
outros mais direitos humanos determinados por tratados internacionais 
recepcionados pelo Estado brasileiro enquanto direitos fundamentais (art. 5º, 
parágrafo 2º.; artigos 6º; art. 7º, IV; art. 23, VIII). O estudo dar-se-á a partir do 
método dedutivo, servindo-se de análise documental em bases de dados oficiais 
acerca das políticas públicas de proteção social do direito à alimentação, da 
doutrina e da legislação brasileiras. 
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