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Introdução
O ditame encontrado na Constituição Federal é claro ao afirmar que a República Federativa
do Brasil, tem como fundamento, ou seja, como um dos motivos de sua existência, a
dignidade da pessoa humana . Alguns doutrinadores afirmam ser este o super princípio do
Direito no Brasil. No mesmo documento legal, a Carta Magna diz ser objetivo fundamental
deste País a erradicação da miséria . Contudo, 2012, ou seja, 23 anos após a promulgação
da Constituição, ainda encontramos essa triste realidade de pessoas em estado famélico ao
nosso redor.
Objetivo
A abordagem a princípios basilares do Direito far-se-á necessária visto que mister é o
entendimento aprofundado do que é dito na lei maior: a Constituição Federal. Além disso, há
também os tratados internacionais que o Brasil é signatário e, tratando-se de Direitos
Humanos, há a inserção desses princípios com força de norma supralegal. Sendo assim, o
estudo dos artigos primeiro, que versa sobre a Dignidade da Pessoa Humana; terceiro,
aquele que apresenta o objetivo de erradicação da miséria e da desigualdade; o sexto que
versa sobre o piso vital mínimo e dentre outros importantes artigos, dentre os quais: art. 23;
37 e do Título VIII – Da Ordem Social.
Metodologia
A pesquisa dar-se-á através do estudo da legislação existente, desde a Constituição Federal
da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1989, leis ordinárias,
emendas constitucionais, tratados internacionais além de textos oficiais que versem sobre o
assunto.
Resultados
A pesquisa resultou na elucidação da lei e de políticas públicas existentes contra o combate
à fome e buscou formas de combate às problemáticas que escoa a efetivação das medidas
previstas: a corrupção e a falta de conscientização quanto à cidadania.
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